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Deze charmante, vierkamer eengezinswoning uit ca. 1906, met een woonoppervlakte van ca. 116 
m2, beschikt over vele authentieke details en is centraal gelegen in het populaire Dichterswijk. 
De woning beschikt o.a. over een riante woonkamer met eetgedeelte, serre, nette keuken, drie 
slaapkamers en een badkamer. Aan buitenruimte geen gebrek met maar liefst drie balkons en 
een gezellige tuin, gelegen op het noord/oosten. 

De woning is centraal gelegen, met vrij uitzicht op de wel bekende Croeselaan in de populaire 
Dichterswijk. Op slechts 10 minuten lopen is de binnenstad bereikbaar, het Beatrix theater, de 
Jaarbeurs en het Centraal Station. De gezellige Rijnlaan met al haar (buurt) winkels is ook op 
loopafstand gelegen, net als het gezellige Rotsoord met haar restaurants en terrasjes aan het 
water; de place to be met lekker weer! Op de Croeselaan zijn meerdere horeca gelegenheden te 
vinden, een bushalte en een supermarkt. De auto parkeren kan voor de deur (met vergunning) 
en ook de uitvalswegen zijn vanaf hier goed bereikbaar. 

INDELING
Entree, hal met authentieke granieten vloer, wandpanelen en glas-in-lood ramen boven de 
voordeur,  voorraadkast en toilet. De riante woonkamer (ca. 29 m2) beschikt over een prachtige 
houten vloer, glas-in-lood ramen, een open haard, glad gestuukte wanden en sierlijsten 
en ornamenten op het plafond. Vanuit de woonkamer is de knusse serre bereikbaar met 
openslaande deuren naar de achtertuin. De dichte keuken is voorzien van koelkast, een 
gaskomfoor, vaatwasser, oven en een afzuigkap en biedt eveneens toegang naar de tuin. 

ACHTERTUIN
De gezellige, knusse achtertuin van ca. 31 m2 is gelegen op het noord/oosten en is met veel 
groen omheind voor een beschut gevoel, waar je heerlijk kunt genieten van de buitenlucht en 
de ochtendzon. 

1E VERDIEPING
Overloop met toegang naar alle vertrekken en vaste trap naar de tweede etage. Op deze 
verdieping zijn twee slaapkamers gelegen met mooie houten vloerdelen, gestuukte wanden en 
zijn van elkaar gescheiden middels kamer-en-suite deuren. De slaapkamer aan de voorzijde (ca. 
17 m2) is voorzien van vaste kasten. De slaapkamer aan de achterzijde (ca. 11.5 m2) is voorzien 
van een wastafel, een sfeervolle schouw en biedt toegang naar het balkon (ca. 6 m2). Vanuit de 
overloop is tevens de badkamer bereikbaar met ligbad en het tweede balkon met uitzicht over 
de Croeselaan. 

2E VERDIEPING
Overloop met aansluiting voor de wasmachine, bergruimte en toegang naar de derde 
slaapkamer, voorzien van een afgesloten bergruimte, wand met vaste kasten, wastafel en 
toegang naar het derde, brede balkon (ca. 9 m2) gelegen aan de achterzijde van de woning, 
uitkijkend op de gezellige tuin. 

BIJZONDERHEDEN
-  Bouwjaar ca. 1906;
-  Woonoppervlakte ca. 116 m2, inhoud 447 m3, perceeloppervlakte 90 m2;
-  Authentieke details aanwezig: o.a. glas-in-lood ramen, wandpanelen, plafond ornamenten en 

kamer-en-suite deuren. 
-  Drie ruime slaapkamers aanwezig;
-  Achtertuin en maar liefst 3 balkons, dus voldoende buitenruimte;
-  Centraal gelegen op loopafstand van o.a. de binnenstad, het Centraal Station en de Jaarbeurs;
-  Energielabel F;
-  Gedeeltelijke dubbele beglazing;
-  De woning is aangemerkt als gemeentelijk monument;
-  Verwarming en water middels cv combi ketel (bouwjaar 2017) ;
-  Betaald parkeren / parkeervergunning.

OPLEVERING 
In overleg.





























Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 maart 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Catharijne
D
3966

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Croeselaan 202
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Informatie bij het rapport  

Object&co Nederland BV heeft een NEN 2580 gebaseerd meetrapport samengesteld, waarin de 

gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven. 

Het meetrapport is opgesteld conform actuele Meetinstructies Gebruiksoppervlakte Woningen en Bruto Inhoud 

Woningen welke gebaseerd zijn op de de richtlijn NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – 

Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. 

 

Verantwoording Meetrapport NEN 2580  

• De meting heeft plaatsgevonden op 23 maart 2022 waarbij de maatvoering van alle ruimten is nagemeten 

en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie; 

•  Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de 

maatvoering het hart van de muur aangehouden; 

• Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een beperkte stahoogte < 1,50 meter, 

veroorzaakt door de schuine daklijn.  

 

Object&co Nederland BV heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld: 

 

Bruto vloeroppervlakte  -  Woning 138,60 m2 

Bruto vloeroppervlakte  -  Geheel Perceel 155,90 m2 

Gebruiksoppervlakte(n)  -  Wonen 115,20 m2 

Gebruiksoppervlakte(n)  -  Overige inpandige ruimte(n) 0,00 m2 

Gebruiksoppervlakte(n)  -  Gebouwgebonden buitenruimte(n) 16,50 m2 

Gebruiksoppervlakte(n) -  Externe bergruimte(n) 0,00 m2 

Bruto inhoud - Woning 445,44 m3 

Bruto inhoud - Geheel Perceel 445,44 m3 

 

Rapport opgemaakt door Mario van Essen, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw. 

Op locatie ingemeten door  Wicek Listwan op 23 maart 2022.       

 

Hilversum, 25 maart 2022 

 

 

Ing. Mario van Essen 

Object&co Nederland BV 

  



 
  Lijst van zaken 

   

  1 
paraaf verkoper  paraaf koper 

Persoonlijke gegevens 
Naam:  

Adres te verkopen woning:  

Datum:  

 
 
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel 
en soms niet in de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om 
discussies achteraf te voorkomen. 
 
 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:  

- inbouwspots/dimmers ☒ ☐ ☐ ☐ 

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers ☒ ☐ ☐ ☐ 

- losse (hang)lampen ☐ ☒ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

(Losse)kasten, legplanken, te weten:  

- kasten zolderkamer en legplanken zolder ☒ ☐ ☐ ☐ 

- legplanken trapkast ☒ ☐ ☐ ☐ 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten: 

- gordijnrails ☒ ☐ ☐ ☐ 

- gordijnen ☒ ☐ ☐ ☐ 

- overgordijnen ☒ ☐ ☐ ☐ 

- vitrages ☒ ☐ ☐ ☐ 

- rolgordijnen ☐ ☐ ☐ ☒ 

- lamellen ☐ ☐ ☐ ☒ 

- jaloezieën ☒ ☐ ☐ ☐ 

- (losse) horren/rolhorren ☒ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vloerdecoratie, te weten: 

- vloerbedekking ☐ ☐ ☐ ☒ 

- parketvloer serre overloop ☒ ☐ ☐ ☐ 

- houten vloer(delen) woonkamer ☒ ☐ ☐ ☐ 

- laminaat zolderkamer ☒ ☐ ☐ ☐ 

- plavuizen keuken ☒ ☐ ☐ ☐ 

- zeil zolder ☒ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 



 
  Lijst van zaken 

   

  2 
paraaf verkoper  paraaf koper 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

 

(Voorzet) openhaard met toebehoren  ☒ ☐ ☐ ☐ 

Allesbrander ☐ ☐ ☐ ☒ 

Houtkachel studeerkamer ☐ ☒ ☐ ☐ 

(Gas)kachels ☐ ☐ ☐ ☒ 

Designradiator(en) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Radiatorafwerking ☐ ☐ ☐ ☒ 

Overig, te weten: 

- spiegelwanden ☐ ☐ ☐ ☒ 

- schilderij ophangsysteem ☐ ☐ ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Keuken 

Keukenblok (met bovenkasten) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- Koel/vriescombinatie ☒ ☐ ☐ ☐ 

- Gasfornuis ☒ ☐ ☐ ☐ 

- Oven ☒ ☐ ☐ ☐ 

- Vaatwasser (is hard aan vervanging toe) ☒ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Keukenaccessoires, te weten:     

- Legplanken ☒ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Sanitair/sauna 

Toiletaccessoires: 

- Toiletrolhouder ☒ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 



 
  Lijst van zaken 

   

  3 
paraaf verkoper  paraaf koper 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Badkameraccessoires: 

- Hoekrekje ☒ ☐ ☐ ☐ 

- Douchegordijn ☒ ☐ ☐ ☐ 

- Wastafelblok slaapkamer ☒ ☐ ☐ ☐ 

- Wastafel zolderkamer ☒ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sauna met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

     
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing     
Schotel/antenne ☐ ☐ ☐ ☒ 

Brievenbus ☐ ☐ ☐ ☒ 

Kluis ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Voordeur)bel ☒ ☐ ☐ ☐ 

Alarminstallatie ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie ☐ ☐ ☐ ☒ 

Rookmelders ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Klok)thermostaat ☒ ☐ ☐ ☐ 

Airconditioning ☐ ☐ ☐ ☒ 

Warmwatervoorziening, te weten: 

- CV-installatie ☒ ☐ ☐ ☐ 

- boiler ☐ ☐ ☐ ☒ 

- geiser ☐ ☐ ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Screens ☐ ☐ ☐ ☒ 

Rolluiken ☐ ☐ ☐ ☒ 

Zonwering buiten ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 



 
  Lijst van zaken 

   

  4 
paraaf verkoper  paraaf koper 

     
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

- Voorzetramen glas in lood ☒ ☐ ☐ ☐ 

- radiatorfolie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting ☒ ☐ ☐ ☐ 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 

Waterslot wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 

Zonnepanelen ☐ ☐ ☐ ☒ 

Oplaadpunt elektrische auto ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Tuin 
Inrichting 

Tuinaanleg/bestrating ☒ ☐ ☐ ☐ 

Beplanting ☒ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Verlichting/installaties 

Buitenverlichting ☒ ☐ ☐ ☐ 

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Bebouwing 

Tuinhuis/buitenberging ☐ ☐ ☐ ☒ 

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Broei)kas ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Overig 

Overige tuin, te weten: ☐ ☐ ☐ ☐ 

- (sier)hek ☐ ☐ ☐ ☒ 

- vlaggenmast(houder) ☐ ☐ ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 



 
  Lijst van zaken 

   

  5 
paraaf verkoper  paraaf koper 

 

 

Overig 
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper 
omdat er sprake is van een leasecontract of 
huurcontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of wordt het betreffende contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat 
mee 

Wordt 
overgenomen 
door koper 

 
CV ☐ ☒ ☐ ☐ 

Boiler nvt ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zonnepanelen nvt ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bijlage(n) over te nemen contracten: 

-  

-  

 
 
Voor akkoord,  
 
 

 

Verkoper(s) 
 
 

__________________________ 

 

 
 
 

__________________________ 

naam: naam: 
plaats: plaats: 
datum:  datum:  
  
  
Koper(s) 
 
 

__________________________ 

 

 
 
 

__________________________ 

naam: naam: 
plaats: plaats: 
datum:  datum:  



 

Vragenlijst voor de verkoop 

van een woning 
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Vragenlijst over de woning 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 

 

Vragenlijst voor de verkoop van een woning 
 

Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. Als u 

twijfelt over de juiste beantwoording of als u een vraag niet begrijpt, zet dan een vraagteken voor de vraag. Neem 

vervolgens zo snel mogelijk contact op met uw NVM-makelaar. Indien de vraag niet van toepassing is kunt u deze 

doorhalen. Een kopie van de vragenlijst over de woning wordt verstrekt aan de koper. Tevens wordt doorgaans een 

kopie van de vragenlijst als bijlage aan de koopakte gehecht.  

 

Gegevens over de woning: 

Adres te verkopen woning:   

 

1. Bijzonderheden 

 

a. Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of 

onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel?     ☒ ja ☐ nee  

Zo ja, welke? Akte verdeling registergoed d.d. 8 oktober 2007. 

 

 

b. Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen (denk hierbij aan regelingen 

voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren toezeggingen, 

erfafscheidingen)?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke zijn dat?  

 

 

c. Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale eigendomsgrenzen (denk hierbij ook aan strookjes 

grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren)?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?  

 

 

d. Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of andersom?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, graag nader toelichten: 

 

 

e. Heeft u grond van derden in gebruik?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee   

 Zo ja, welke grond? 

 

 

f. Rusten er ‘bijzondere lasten en beperkingen’ op de woning en/of het perceel? (Bijzondere lasten en beperkingen 

kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van 

overpad), kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste 

recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een 

aanschrijving van de gemeente in het kader van een illegale verbouwing) 

             ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, welke? 
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Vragenlijst over de woning 

 

g. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?     ☐ ja ☒ nee  

 

h. Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning?    ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, hoe lang nog? 

 

i. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe?  

            ☐ ja ☒ nee 

 Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot aanwijzing 

daartoe?           ☒ ja ☐ nee 

 Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object? Niet bekend. 

            ☐ ja ☒ nee 

  

j. Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling?       ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen?      ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? 

Bedrag: € 

Duur: 

 

k. Is er sprake van onteigening?        ☐ ja ☒ nee 

 

l. Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik?  

          ☒ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

Zo ja: 

 - is er een huurcontract?          ☐ ja ☐ nee 

 - welk gedeelte is verhuurd? 

 

 

 - welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? 

 

 

 - welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming (bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen)? 

 

 

 - heeft de huurder een waarborgsom gestort?      ☐ ja ☐ nee 

   Zo ja, hoeveel? €       

 - heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?     ☐ ja ☐ nee 

   Zo ja, welke?  

 

 

m. Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie of een andere 

instantie (bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, 

erfafscheidingen e.d.)?         ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke is/zijn dat? 

 

 

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?  

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, toelichting:  
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Vragenlijst over de woning 

 

o. Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog  

 niet naar behoren zijn uitgevoerd?        ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, welke?   

 

 

p. Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor een deel kunnen worden 

teruggevorderd?          ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, welke? 

 

 

q. Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?  

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waarom? 

 

 

r. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing (bijvoorbeeld omdat het een voormalig 

bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt)? 

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waarom? 

 

 

s. Hoe gebruikt u de woning nu (bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel opslag)? Woning 

 Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?      ☒ ja ☐ nee  

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?  ☒ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?  

 

 

2. Gevels 

 

a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?   

 

 

b. Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig?  ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

 

c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Is er sprake van volledige isolatie?        ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?  Buitenmuren voor- en achtergevel zijn niet geïsoleerd.  

  

 

 

d. Zijn de gevels ooit gereinigd?        ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, volgens welke methode en wanneer?  

 

 

3. Dak(en) 

 

a. Hoe oud zijn de daken? Vanaf bouw huis in 1906. Dakpannen zijn in 2015 vervangen. 
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 Platte daken: Platte daken (balkons en dakkapel zolder) zijn in 2002 vervangen. 

 Overige daken:  

 

b. Heeft u last van daklekkages (gehad)?       ☒ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar? Keuken, serre en slaapkamer achter bij niet vaak voorkomende extreme regenval. Is deels opgelost 

door waterafvoer buren en balkons aan te passen. 

 

 

c. Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals  scheve, doorbuigende, krakende,  

 beschadigde en/of aangetaste dakdelen?       ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar?  

 

 

d. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren?   ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? Ja zie ook a. Vervangen dakpannen en dakbedekking platte 

daken. Regulier onderhoud, was aan vervanging toe. 

 

 

e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Is er sprake van volledige isolatie?      ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? Het pannendak is niet geïsoleerd. De platte daken zijn bij vervanging 

voor zover bekend wel geïsoleerd. 

 

 

f. Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt?       ☐ ja ☒ nee        

 Zo ja, toelichting: 

 

 

g. Zijn de dakgoten lek of verstopt?        ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, toelichting:  

 

 

4. Kozijnen, ramen en deuren 

 

a. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? 2019 

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?      ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, door wie? Schildersbedrijf Nico van Dee. 

 

b. Functioneren alle scharnieren en sloten?       ☒ ja ☐ nee 

 Zo nee, toelichting: 

 

  

c. Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig?    ☒ ja ☐ nee 

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet? 

 

 

d. Is er sprake van isolerende beglazing?           ☒ ja ☐ nee 

Is er sprake van volledige isolatie?                ☐ ja ☒ nee 

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? Zolderraam, balkondeur slaapkamer en twee ruitjes in de serre. 
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e. Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas (denk aan lekkende ruiten)? 

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

5. Vloeren, plafonds en wanden 

 

a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of wanden?  

☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar? 

  

b. Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

 

c. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of wanden 

aanwezig?           ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, waar? Op enkele plaatsen scheuren in stucwerk kamer, serre, studeerkamer. De nog aanwezige 

gipsen plafonds in de woonkamer en studeerkamer  hebben op enkele plaatsen scheuren.  

 

 

d. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen (bijvoorbeeld loszittend tegelwerk,  

 loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.)?   ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar? 

 

 

e. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, 

beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?       ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar? Althans niet bekend. Het zijn oude houten vloeren die krakende/licht doorbuigende delen hebben. 

 

 

f. Is er sprake van vloerisolatie?      ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Is er sprake van volledige isolatie?      ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? Er is in het geheel geen vloerisolatie. 

 

 

6. Kelder, kruipruimte en fundering 

 

a. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?    ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, waar?  

 

 

b. Is de kruipruimte toegankelijk?        ☒ ja ☐ nee  

Is de kruipruimte droog?          ☒ meestal ☐ ja ☐ nee 

Zo nee of meestal, toelichting: Voor zover bekend meestal. Bij overvloedige regenval zou er water in de 

kruipruimte kunnen komen. 

 

 

c. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Kelder niet aanwezig.  ☐ soms ☐ ja

 ☒ nee 

Zo nee of soms, toelichting: 
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d. Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van wateroverlast geweest?

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder? 

          ☒ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?  Niet bekend. 

     

7. Installaties 

 

a. Wat voor warmte-installatie is er aanwezig (bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem)? 

CV-installatie 

 

 Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze?  

Merk: Intergas Kombi Kompact HRE 

Leeftijd: 18 september 2017 geplaatst. 

 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?  

Datum: 24 juli 2021 

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?                                                   ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, door wie? Feenstra 

 

b. Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie (bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer 

dan 1 keer per jaar bijgevuld worden)?        ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, wat is u opgevallen?  

 

 

c. Zijn er radiatoren die niet warm worden?       ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, welke?  

 

 

d. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?      ☒ ja ☐ nee  

 Zo ja, waar en welke? Voor zover bekend lekt de kraan op de radiator in de serre en slaapkamer af en toe een 

enkele druppel. 

 

 

e. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren?     ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar? 

 

 

f. Heeft u vloerverwarming in de woning?        ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waar? 

 

 

g. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?      ☒ ja ☐ nee  

 Zo ja, welke? In de winter zijn keuken, gang en overloop niet op kamertemperatuur omdat deze ruimten beperkte 

verwarmingsmogelijkheden hebben. 

 

h. Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn?     ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter?   

      ☒ n.v.t.  ☐ nader overeen te komen  ☐ ja ☐ nee 

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd?      ☐ ja ☐ nee 
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Kan het huurcontract worden overgenomen door koper?      ☐ ja ☐ nee 

 

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door wie? 

Jaar:        

Installateur: 

 

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst?   ☐ ja ☐ nee 

 

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? 

Jaar: 

Aantal kWh:            

 

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de zonnepanelen? 

 

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie?      ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?     ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald? € 

 

i. In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?  

Schoorsteen openhaard is op 30 april 2021 voor het laatst geveegd door erkend schoorsteenveger Joop van 

Leeuwen op basis van jaarlijks veegabonnement. Overige schoorsteenkanalen zijn niet in gebruik. 

 

j. Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt?  

Najaar 2021. 

 

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?   ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 

Alleen bij harde wind is de trek minder. 

k. Is de elektrische installatie vernieuwd?       ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, wanneer en welke onderdelen? 1998 is het leidingwerk en de groepenkast vervangen/uitgebreid. 

 

 

l. Zijn er gebreken aan de (technische) installaties?    ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee  

 Zo ja, welke?  

 

 

8. Sanitair en riolering 

 

a. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, welke? Na ruim 20 jaar zijn leefsporen/beschadigingen aanwezig. 

 

 

b. Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? ☒ ja ☐ nee 

 Zo nee, welke niet?  

 

 

c. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool?      ☒ ja ☐ nee 

 

d. Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.? ☒ ja ☐ nee  

 Zo ja, welke? Incidenteel bij veel regen in korte tijd is een lichte rioollucht waarneembaar. Er loopt nog een oude 

stenen rioolbuis onder de woning door. In de tuin achter het huis bevindt zich nog een open verzamelputje. 
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e. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig?  ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden? 

 

 

9. Diversen 

a. Wat is het bouwjaar van de woning? Er worden verschillende jaartallen genoemd waaronder 1906 en 1914. 

 

b. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig?   ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, welke en waar?  

 

 

c. Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en 1982?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  

 

d. Is er sprake van loden leidingen in de woning?    ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, waar? Waterleiding is in 1998 geheel vervangen maar het kan zijn dat er op een moeilijk bereikbare plaats 

nog een stukje loden leiding aanwezig is. 

 

 

e. Is de grond verontreinigd?       ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport?      ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee  

 Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?  

          ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee  

 

f. Is er een olietank aanwezig?      ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?     ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? 

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?     ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

 

g. Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning (denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)?

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waar? 

 

 

h. Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam?  

          ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, waar? Op zolder zijn oude sporen van houtworm aanwezig. Voor zover bekend geen actieve houtworm 

aanwezig, althans geen sporen van boormeel waargenomen. 

 

 

 Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld?    ☒ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, wanneer en door welk bedrijf?  

   

 

i. Is er sprake van chlorideschade (betonrot) (betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd 

tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook 

andere beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast zijn)? 

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 
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Zo ja, waar? 

 

 

j. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning?  ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen, in welk jaartal en door welk bedrijf zijn deze  uitgevoerd?  

1998: plaatsing badkamer en vernieuwing toilet, vervangen water/elect/gasleiding, stucen woonkamer/slaap en 

studeerkamer. Installatiebedrijf J&J van den Brink, D.A. Mulder B.V. en E2000. 

1999: vernieuwen keuken. Jansen Montagebedrijf. 

2002: dakkapel zolder en balkons. Koot Aannemersbedrijf.  

2006: dubbel glas en voorzetramen voorzijde. Timmerbedrijf Dick van Rees. 

2014: dubbel glas keuken en serre. Timmerbedrijf Dick van Rees. 

 

Laatste jaren voor onderhoud (vervangen dakpannen/houtwerk en voegwerk) gebruik gemaakt van Bouwservice 

Boonzaaijer. Vanaf 2009 voor buiten en deel binnenschilderwerk Schildersbedrijf Nico van Dee. 

 

 

k. Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)? 

               ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, welke? 

 

 

l. Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel?    ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, welke label? F 

 

 

10. Vaste lasten 

 

a. Hoeveel betaalde u voor de laatste  aanslag onroerendezaakbelasting? € 421,39  

Belastingjaar: 2022  

 

b. Wat is de WOZ-waarde?       € 553.000  

Peiljaar: 2021  

 

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?  € 279,69  

Belastingjaar: 2022  

 

d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?   € 228,32  

Belastingjaar: 2022  

 

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven?  

f. € 95 gas en elektra per maand op lopend contract en met thuiswerken. 

Gas:          €   

 Elektra:          €   

 Blokverwarming:         € 

Anders:          €   

 

g. Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten (bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)? ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke? 

 

 

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper? Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer 

overdraagbaar op een koper. Neem hiervoor contract op met de betreffende leverancier. 
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             ☐ ja ☒ nee 

 Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom?  

Afkoopsom:         € 

Duur:  

 

 

 

h. Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht:      

 Hoe hoog is dan de canon per jaar?      €   

 Heeft u alle canons betaald?      ☒ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

 Is de canon afgekocht?        ☒ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, tot wanneer?  

 

 

i. Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?   ☐ ja ☒ nee 

 Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen?   ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, hoe hoog en waarvoor?       €   

 

 

j. Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig?    ☒ ja ☐ nee 

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd? 2 

 Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar?     1e vergunning € 253,80 

            2e vergunning € 507,60 
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11. Garanties 

 

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper (zoals dakbedekking, cv-

installatie, dubbele beglazing, etc.)?         ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, welke? Er is een lopend onderhoudscontract voor de CV bij Feenstra. Niet bekend of dit overdraagbaar is. 

 

 

12. Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF KARAKTER VRAGENLIJST  

 

De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht van verkoper. De mededelingsplicht strekt 

niet verder dan dat verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat hem bekend is 

omtrent de woning. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatief karakter.  

 

ONDERTEKENING 

 

Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. Verkoper is zich 

ervan bewust dat hij/zij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten het risico loopt om aansprakelijk 

gesteld te worden door de koper. Verkoper verklaart de woning tot de eigendomsoverdracht op een manier te zullen 

bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd. 

 

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) voorgaande vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld: 

 

Naam:         Naam: 

Plaats:          Plaats: 

Datum:         Datum: 

 

Handtekening:        Handtekening: 

 

……………………       …………………… 

 
Gegevens NVM-makelaar 

 

Willems & Steinvoort Makelaars 

Rijnlaan 7 

3522 BA  UTRECHT 

030-2880600 

info@willems-steinvoort.nl 
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