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Wittenburg 20, Nijkerk € 200.000,- k.k. 

Kenmerken 

Type middenwoning 
Bouwjaar 1966 

Woonoppervlakte 104 m² 

Perceeloppervlakte 142 m² 
Inhoud 368 m³ 

Kamers 5 
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Alstublieft 

 
Deze brochure bevat informatie om u een zo goed mogelijk 
beeld te geven van de woning. U treft in deze brochure onder 
andere het volgende aan: 

 korte omschrijving van de woning; 

 uitgebreide fotoreportage; 

 plattegronden (2D en 3D) van de woning; 

 voorwaarden bij deze verkoop; 

 even voorstellen; 

 lijst van (roerende) zaken; 

 vragenlijst met extra informatie en bijzonderheden. 

Wij hopen dat de informatie duidelijk is. 
 
Heeft u toch nog een vraag? Neemt u dan even contact op met 
ons kantoor, wij zijn u graag van dienst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Domicilie Nijkerk B.V. 

 
 
 
 

 

Heeft u nog een vraag? 
Neem gerust contact met 
ons op, wij zijn u graag van 
dienst! 
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Een fijne gezinswoning in een ruim opgezette 
woonwijk met veel openbaar groen! De woning is 
helemaal conform de woonwensen van nu: een  
vergrote badkamer, een nette keuken, een vaste 
trap naar de tweede verdieping en een diepe tuin 
op het zuidoosten.  
 
De ligging is strategisch: vlakbij het NS station, 
scholen, supermarkten en het centrum van Nijkerk. 
Een ideale buurt voor kinderen: er zijn 
speeltoestellen aanwezig waar de buurtkinderen 
maar wat graag spelen.  
 
Indeling: 
Begane grond: 
Entree/hal met meterkast, nette toiletruimte (2009) 
en de trapopgang naar de verdieping, waaronder 
overigens een handige bergkast is. De vloer is 
afgewerkt met een donkerkleurig laminaat, welke is 
doorgelegd in de woonkamer en de keuken. Een 
goede binnenkomer! 
 
Wat opvalt in de woonkamer is de grote raampartij 
aan de voor- als de achterzijde. Het zitgedeelte is 
aan de voorzijde, met mooi uitzicht op een 
plantsoen met bomen. Het eetgedeelte is aan de 
achterzijde, grenzend aan de open keuken. 
 
De keuken was oorspronkelijk een dichte keuken, 
maar door het verwijderen van de muur tussen de 
woonkamer en de keuken is er een fijne, lichte 
keuken ontstaan. De moderne L-vormige opstelling 
is voorzien van diverse inbouwapparatuur: een 
gasfornuis, afzuigkap, combi magnetron, koelkast 
en een vaatwasser. Een deur geeft toegang tot de 
achtertuin.  
 
Eerste etage: 
De overloop geeft toegang tot drie (voorheen 
vier) slaapkamers. De badkamer is aanzienlijk 
vergroot door het samenvoegen van de 
badkamer en de vierde slaapkamer. Waar de 
badkamer oorspronkelijk een douche en een 
wastafel had, is er nu tevens plaats voor een 
ligbad en een toilet.  

Alle wanden zijn in een lichte kleurstelling 
afgewerkt en in mooi contrast met de 
antracietkleurige vloertegel. De brede wastafel 
heeft een natuurstenen blad, volop kastruimte  
en een grote spiegel.  
 
 

Tweede verdieping: 
De vlizotrap heeft plaatsgemaakt voor een vaste 
trap naar de tweede verdieping. Hier vindt u een 
grote slaapkamer, op de voorzolder is de 
opstelling van de CV ketel en de aansluiting voor 
de wasmachine. Daglicht wordt verkregen door 
twee dakramen. Wilt u meer leefruimte? Diverse 
woningen in de buurt hebben een dakkapel aan 
de achterzijde geplaatst. 
 
Exterieur: 
De woning heeft een diepe tuin op het 
zuidoosten. Achterin de tuin staat een stenen 
berging met een aangebouwde overkapping. De 
achtertuin is grotendeels bestraat en heeft 
diverse beplanting in borders. Tegen de 
achtergevel is een groot elektrisch zonnescherm 
geplaatst. Uiteraard is er een achterom 
aanwezig, zodat u uw fietsen in de berging of 
onder het overdekte portaal bij de poort kunt 
zetten.  
 
Bijzonderheden: 
- Goede uitbreidingsmogelijkheden (begane   
  grond achterzijde, dakkapel tweede verdieping). 
- Keuken vernieuwd in 2005, badkamer en  
  toilet in 2009. 
- Alle kozijnen zijn uitgevoerd in hout en deels  
  voorzien van isolatieglas. 
- Verwarming en warm water via CV ketel  
  (2005). 
- Fijne, kindvriendelijke woonwijk vlakbij alle  
  benodigde voorzieningen. 
 
Interesse 
Heeft u interesse in Wittenburg 20 in Nijkerk? 
Neem dan contact op met onze makelaars door 
te bellen met telefoonnummer (033) 20 00 181. 

Wittenburg 20, Nijkerk € 200.000,- k.k. 
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De bijgevoegde tekeningen dienen ter indicatie. Sommige onderdelen kunnen anders zijn van maat en indeling als op 
deze tekeningen aangegeven. Tevens zijn de tekeningen niet in alle gevallen op schaal. De koper wordt geadviseerd 
voor de exacte indeling en maatvoering zelf goed notie te nemen van de huidige situatie van het pand. Aan deze 
tekeningen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. 
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Verkoopvoorwaarden 

Na mondelinge overeenkomst wordt er door Domicilie 
Makelaars een koopakte opgesteld volgens het model januari 
2014, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen 
NVM, de Consumentenbond en de ‘Vereniging Eigen Huis’. 
Hierin komen onder meer aan de orde: 
 

ALGEMEEN   

De verkoop geschiedt onder de hierna genoemde 
voorwaarden. Indien koper een bod uitbrengt op de woning 
wordt er van uitgegaan dat koper akkoord is met 
onderstaande voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen tijdens de onderhandeling. Na mondelinge 
koop staan onderstaande voorwaarden vast en maken deze 
onverbrekelijk deel uit van de gesloten koopovereenkomst. Bij 
eventuele strijdigheid tussen onderstaande voorwaarden en 
de koopakte geldt het bepaalde in de koopakte. 
 

HET UITBRENGEN VAN EEN BOD, KOOPAKTE 
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen de prijs van 
belang, maar dient een koper zich ook expliciet uit te spreken 
over andere belangrijke zaken, zoals de gewenste datum van 
overdracht, eventuele overname van roerende zaken en 
eventuele ontbindende voorwaarden (bijv. voorbehoud 
financiering). 
Het uitbrengen van een bod betekent overigens niet dat 
andere gegadigden geen bod meer kunnen doen. 
De koopovereenkomst wordt door ons kantoor opgemaakt 
volgens het model koopakte van de NVM aangevuld met 
enkele extra standaard bepalingen (een model koopakte is ter 
inzage bij ons kantoor). 
 

INFORMATIELIJST EN ONDERZOEKSPLICHT KOPER 
Een verkoper is verplicht de aan hem bekende 
bijzonderheden en/of eventuele gebreken aan koper mee te 
delen. Het is mogelijk dat er bijzonderheden en/of gebreken 
aanwezig zijn die verkoper niet kent. Deze kan verkoper in dat 
geval niet kenbaar maken. Deze informatielijst geeft dus aan 
koper zeker geen garantie van juistheid of volledigheid! 
Bovendien dient koper te beseffen dat aan een gebruikte 
woning niet dezelfde eisen gesteld mogen worden als aan 
een nieuwbouwwoning. Er wordt geen garantie gegeven op 
een woning voor afwezigheid van verborgen gebreken, 
binnen zekere grenzen mogen gebreken voorkomen. Dit is 
mede afhankelijk van de ouderdom van de woning. 
Naast de mededelingsplicht van verkoper heeft koper ook een 
eigen onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper ook zelf de 
verantwoordelijkheid heeft om onderzoek te (laten) doen naar 
bijvoorbeeld de bouwtechnische staat en de publiek- en 
privaatrechtelijke bijzonderheden (perceelgrenzen, 
aanwezigheid van bijzondere bepalingen in eigendomsakte, 
bouwvergunningen e.d.).  
 
 
 

Gebreken die koper had kunnen zien bij de bezichtiging of 
zaken die koper zelf had kunnen/moeten onderzoeken zoals 
de bouwtechnische staat, uitbouwmogelijkheden, 
erf/kadastergrenzen en bestemmingsplan kunnen niet later 
aan de verkoper of makelaar worden tegengeworpen. Deze 
zaken vallen onder de eigen onderzoek verantwoordelijkheid 
van koper. 
 

BROCHURE, JAARTALLEN, TEKENINGEN, 
OPPERVLAKTES 
De verkoopbrochure is met zorg en te goeder trouw 
samengesteld maar kan onjuistheden of onvolledigheden 
bevatten. De door verkoper / makelaar verstrekte jaartallen, 
bedragen, tekeningen, oppervlaktes, inhoud en maten in de 
brochure en op internet zijn bij benadering en dienen ter 
indicatie. De makelaar gaat uit van de door verkoper 
verstrekte gegevens, de juiste gegevens kunnen hiervan  
afwijken. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard 
door makelaar of verkoper. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de 
indeling van de woning is gewijzigd na het maken van de 
tekeningen en daarom afwijkt van de tekening, of dat de c.v. 
ketel ouder is dan verkoper dacht. Indien koper jaartallen, 
maten of oppervlaktes e.d. exact wil weten wordt koper 
geadviseerd om hiernaar onderzoek te doen, bijvoorbeeld 
tijdens een tweede bezichtiging. De makelaar zal u hierbij 
graag behulpzaam zijn! 
 

ONTBINDING KOOPOVEREENKOMST BIJ NIET 

VERKRIJGEN HYPOTHEEK 

In de koopakte kan op verzoek van de koper een ontbindende 
voorwaarde worden opgenomen dat de koper de 
koopovereenkomst kan ontbinden wegens het niet verkrijgen 
van de benodigde hypotheek. Koper wordt geadviseerd om 
meteen zodra de koopsom bekend is de hypotheekofferte aan 
te vragen en niet te wachten tot ondertekening van de 
koopakte. Verder heeft de rechter bepaald dat de ontbinding 
van de koop goed gedocumenteerd dient te zijn, dus inclusief 
het aanvraagformulier om te kunnen beoordelen of een reële 
hypotheekaanvraag is ingediend. 
De originele afwijzing van de hypotheekaanvraag en een 
kopie van het aanvraagformulier dient samen met de brief 
waarin de ontbinding van de koopovereenkomst wordt 
ingeroepen door verkoper of diens makelaar ontvangen te 
worden. Het hypotheekbedrag in de ontbindende voorwaarde 
wordt gesteld op een bedrag van maximaal de koopsom plus 
de gebruikelijke kosten koper.  
 

WAARBORGSOM / BANKGARANTIE 

In de koopakte wordt de gebruikelijke bepaling opgenomen 
dat de koper tot zekerheid voor de nakoming van zijn 
verplichtingen een waarborgsom stort of bankgarantie stelt 
van 10% van de overeengekomen koopsom. De 
waarborgsom / bankgarantie dient ontvangen te zijn door de 
notaris per de datum waarop de ontbindende voorwaarde 
afloopt voor het berkrijgen van de hypotheek / financiering. 
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ONTBINDENDE VOORWAARDE 

VESTIGINGSVERGUNNING / TOESTEMMING GEMEENTE 

I.V.M. 10 JAARSCLAUSULE 

In de Huisvestingsverordening van de gemeente waarin de 
woning is gelegen wordt bepaald wanneer de koper van een 
woning een huisvestigingsvergunning nodig heeft en of hij 
voldoet aan de bindingseisen. Indien koper voor het verkrijgen 
van een huisvestingvergunning een ontbindende voorwaarde 
wil opnemen in de koopakte, dient dit tijdens de 
onderhandelingen door de koper uitdrukkelijk bedongen te 
worden. Voor deze voorwaarde geldt een termijn van 6 weken 
na de datum van mondelinge overeenstemming over de 
koopprijs. Indien een vestigingsvergunning noodzakelijk is,  
is koper zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en het tijdig 
verkrijgen van de Huisvestingsvergunning voor de datum 
zoals genoemd in de ontbindende voorwaarde. 
Behalve op grond van de Huisvestingsverordening is het 
soms ook mogelijk dat binding is vereist omdat verkoper 
alleen mag verkopen na toestemming van de gemeente op 
grond van de 10 jaarsclausule (alleen bij woningen die nog 
geen 10 jaar oud zijn, in bepaalde gevallen). Indien deze 
clausule van toepassing is, geschiedt deze verkoop onder de 
ontbindende voorwaarde dat de verkoper uiterlijk bij de 
eigendomsoverdracht deze toestemming ontvangen heeft. 
 

NOTARISKEUZE 

Indien de verkoper niet een notaris heeft aangewezen, heeft 
in principe de koper het recht om een notaris te kiezen, met 
dien verstande dat de door de notaris gehanteerde tarieven 
niet in het nadeel van de verkoper mogen zijn. In verband met 
een vlotte afhandeling van de overdracht en de daaraan 
voorafgaande inspectie van de woning door alle partijen, dient 
koper een notaris te kiezen in dezelfde plaats als de 
verkochte woning of maximaal binnen een straal van 10 
kilometer. 
Hiervan wordt alleen afgeweken indien dit tijdens de 
onderhandelingen, dus voor prijsakkoord, door koper is 
verzocht en verkoper akkoord is gegaan met een buiten deze 
straal gevestigde notaris. In dat geval gelden behoudens 
andere afspraken de volgende voorwaarden om nadeel voor 
verkoper te voorkomen: 
• voor rekening van de koper zijn de kosten van het 
opstellen van de benodigde volmachten voor verkoper(s) 
indien verkoper niet aanwezig is bij de overdracht; 
• de kosten die de notaris in rekening brengt voor de 
akte van royement van de hypotheek van verkoper mogen 
niet meer zijn dan gebruikelijk, maximaal € 100,00 inclusief 
btw en kadasterkosten per hypotheek. Het eventueel 
meerdere alsmede andere ongebruikelijke kosten zijn voor 
rekening van koper. De door de koper aan verkoper eventueel 
verschuldigde kosten zullen bij de eigendomsoverdracht 
tussen koper en verkoper worden verrekend.  
bij een notariskeuze buiten de straal van 10 kilometer zal de 
makelaar de inspectie van de woning en de meterstanden 
opname verzorgen, maar niet bij de overdracht aanwezig zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASBEST  

Verkoper en makelaar kunnen geen garantie geven voor de 
afwezigheid van asbest. Soms is deze niet zichtbaar/ niet 
bekend bij verkoper of makelaar, bijvoorbeeld omdat deze is 
weggewerkt achter een omtimmering. Voor wat betreft 
asbestgolfplaten en asbesthoudende dakbedekking: deze 
mag blijven zitten tot 2024, waardoor nog voldoende tijd is 
voor verwijdering hiervan. 
 

BESTEMMINGSPLAN / BOUWMOGELIJKHEDEN  

Indien koper het verkochte wil renoveren, uitbouwen of 
verbouwen of geheel of deels voor een andere bestemming 
wil gebruiken (bijvoorbeeld een bedrijf of beroep aan huis) is 
koper zelf verantwoordelijk om hiernaar voor aankoop 
onderzoek te (laten) doen bij de gemeente en/of een 
bouwkundige. Koper mag gezien zijn eigen onderzoeksplicht 
niet alleen afgaan op mededelingen of aannames van 
verkoper of makelaar. 
 

VERKLARING VERKOPER / AANSPRAKELIJKHEID 

MAKELAAR 
Verkoper verklaart jegens zijn makelaar en de koper dat deze 
Informatielijst is aangepast aan de hem laatst bekende 
informatie en (voor zover verkoper bekend) volledig en naar 
waarheid is ingevuld. De makelaar aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige invulling van de 
vragenlijst. 
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Even voorstellen... 
 
Onze passie is om u te laten genieten van een perfect huis of 
de beste ruimte voor uw bedrijf. Om u optimaal van dienst te 
zijn, leggen wij de lat voor onszelf hoog. Onze medewerkers 
zijn persoonlijk betrokken en verdiepen zich helemaal in uw 
situatie. Uw wensen zijn onze leidraad. 
 
 
Domicilie filosofie 

U mag gedegen kennis en kunde van ons verwachten. Al 
onze medewerkers zijn gediplomeerd en blijven hun kennis 
verbreden. Maar u mag meer van ons verwachten, zoals onze 
maximale inzet en persoonlijke betrokkenheid. Uw wensen 
zijn doorslaggevend voor iedere actie die wij ondernemen. 
Daarnaast zijn we ook maatschappelijk betrokken via 
bijvoorbeeld bestuursfuncties bij maatschappelijke 
organisaties. Kenmerkend voor onze mentaliteit is: zeggen 
wat je doet en doen wat je zegt. Daar mag u ons aan houden! 
Persoonlijke zorg, inlevingsvermogen en een actieve 
opstelling zijn de kernwaarden van Domicilie. De basis van 
onze dienstverlening is de DomicilieMethode® Wonen. Bij de 
verkoop of aankoop van een woning kunt u onze hulp 
inschakelen voor drie losstaande, maar wel op elkaar 
aansluitende, modules. 
 
U kunt onze hulp inschakelen voor één of meerdere modules. 
Wilt u meer weten over de DomicilieMethode®? Neem 
contact met ons op en wij vertellen u graag meer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Wij zijn u graag van dienst! 

Deze brochure bevat informatie die u nodig hebt om uw 
mening over deze woning te vormen. Is deze woning toch niet 
wat u zoekt? Graag helpen wij u dan om wél de juiste woning 
te vinden. Voor meer informatie en ons huidige woning 
aanbod kunt u www.domicilie.nl raadplegen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Domicilie Nijkerk B.V.

Bekijk ons complete woningaanbod op domicilie.nl 

http://www.domicilie.nl/
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Lijst van zaken 
 
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze 
soms wel en soms niet in de woning achterblijven.  
 

Woning interieur 
 
Vloerdecoratie, te weten: 

 
Toelichting 

Blijft  
achter 

Gaat 
mee 

Vloerbedekking  X  

Parketvloer / laminaatvloer    

Plavuizen    

Plankenvloer    

    

Verlichting    

Inbouwverlichting   X  

Opbouwverlichting    X 

    

Meubilair    

Spiegelwanden  X  

Kasten, boeken-/legplanken   X 

Vast bureau    

Schilderij ophangsysteem    

    

Keuken    

Keukenblok + bovenkasten  X  

(Inbouw)koelkast / koeler  X  

(Inbouw)vrieskast  X  

(Inbouw)vaatwasmachine  X  

(Inbouw)fornuis  X  

(Inbouw)kookplaat (gas, inductie, etc.)  X  

(Inbouw)magnetron  X  

(Inbouw)afzuigkap  X  

(Inbouw)stoomoven  X  

Quooker    

Overig keukenapparatuur    
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 Lijst van zaken   

Raamdecoratie, te weten:  
 

Toelichting 

 
Blijft 

Achter 

 
Gaat 
mee 

Zonwering binnen   X 

Gordijnrails  X  

Gordijnen/vitrages/rolgordijnen   X 

Losse horren / rolhorren    

Vliegenhorren    

 
Sanitair  

   

Wastafels en accessoires, te weten:  X  

Toiletaccessoires, te weten:    

Badkameraccessoires, te weten:   X 

Sauna en toebehoren    

Overig    

    

Isolatievoorzieningen    

Voorzetramen    

Overige isolatie    

    

Verwarming en installaties     

Keukengeiser, boiler    

Badgeiser, boiler    

Centrale verwarming met toebehoren  X  

(Klok)thermostaat  X  

Kachels    

Openhaard (voorzet) met toebehoren    

Radiatorafwerking    

Alles branden    
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Lijst van zaken 
 
Elektrische installaties 

 
Toelichting 

Blijft  
achter 

Gaat 
mee 

Veiligheidsschakelaars wasautomaat    

Airconditioning     

Mechanische ventilatie / 
luchtbehandeling 

   

(Huis)telefooncentrale en  
    -toestellen 

   

Intercom    

(Inbouw)geluidsboxen    

Vijverpomp    

Automatische (garage)deuren    

    

Beveiliging    

(Voordeur)bel  X  

Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie 

   

Alarminstallatie    

Rookmelder   X 

          

 
Lopende contracten (huur/lease 
of huur/koop) 

 
 

  

Keuken    

Open haard    

Geiser / boiler    

CV-ketel  X  

Overig    

    

Woning exterieur 
 

Tuin 

Bestrating   X  

Beplanting  X  

Erfafscheiding  X  

Tuinhuis/buitenberging/broeikas  X  
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Lijst van zaken           

 
 

 
Toelichting 

Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Objecten exterieur    

Buitenverlichting   X 

Vlaggenmast    

Voet droogmolen    

Brievenbus  X  

    

Woning uitwendig     

Verlichting    

Zonwering  X  

 
Overige zaken 

 
 

  

    

    

    
Voor akkoord: 
 

Plaats  

Datum  

 

Verkoper  Partner  

Handtekening  
 
 

Handtekening  

 
Voor akkoord: 
 

Plaats  

Datum  

 

Koper  Partner  

Handtekening  
 
 

Handtekening  
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VRAGENLIJST  
 
BEHORENDE BIJ 
ADRES  : WITTENBURG 20  
PLAATS  : NIJKERK 
 
INTRODUCTIE 
Deze lijst is niet ingevuld door de makelaar, maar door de verkoper van de woning om te voldoen aan 
zijn mededelingsplicht. Deze lijst kan onvolledig zijn of onjuistheden bevatten, omdat sommige zaken de 
verkoper mogelijk niet bekend zijn. Verkoper is voor een onjuiste of onvolledige beantwoording slechts 
aansprakelijk als hij zich hiervan bewust was of redelijkerwijs bewust kon zijn. De koper mag niet zonder 
meer uitgaan van de juistheid of volledigheid van deze vragenlijst, maar heeft volgens de wet een eigen 
onderzoeksplicht naar zaken die voor hem van belang zijn, zoals de bouwkundige staat en de informatie 
die algemeen voor het publiek toegankelijk is zoals bijvoorbeeld informatie inzake kadaster, 
perceelgrenzen, aanwezigheid bouwvergunningen, bestemmingsplan e.d. 
 

A) BOUWTECHNISCH 

 

ALGEMEEN 

1.  Wat is het bouwjaar van de woning? 1966 
2.  Wat is het bouwjaar van eventuele 

uitbouwen/aanbouwen zoals serre of 
bijkeuken, dakkapellen of nieuwe 
bijgebouwen? 

nvt 

3.  Zijn er na de bouw verbeteringen of 
vernieuwingen uitgevoerd aan het 
exterieur van de woning of bijgebouwen 
zoals nieuwe kozijnen, goten en 
dergelijke? Zo ja, welke en wanneer? 

nvt 

4.  Zijn er na de bouw verbeteringen of 
vernieuwingen uitgevoerd aan het interieur 
van de woning zoals vernieuwing vloeren, 
plafonds, elektra, riolering, CV-ketel e.d.? 
Zo ja, welke en wanneer? 

nvt 

5.  Zijn er door de overheid of nutsbedrijven 
verbeteringen of herstellingen 
voorgeschreven? 

nvt 

 

KEUKEN EN SANITAIR 

1.  In welk jaar is de keuken geplaatst? 2005 

2.  Van welk merk of welke leverancier is de 
keuken? 

Harry de Vries  

3.  Zijn er naderhand vernieuwingen aan de 
keuken aangebracht? 

nee 

4.  Hoe oud is de inbouwapparatuur? 2005 
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5.  Werkt alle inbouwapparatuur goed? ja 

6.  Zijn er beschadigingen aan de keuken of 
aan de apparatuur? 

 
Glas van magnetrondeur ,maar magnetron 
werkt prima. 

7.  Van welk jaar is het sanitair (badkamer(s) 
en toiletten)? 

2009 

8.  Werkt alles naar behoren? ja 
9.  Zijn er beschadigingen aan het sanitair 

(bijvoorbeeld barst wastafel, schade bad)? 
Een aantal tegels in het douchegedeelte zijn 
niet goed gelijmd. 

10.  Is er loszittend tegelwerk?  
 

VLOEREN, MUREN, KOZIJNEN, PLAFONDS EN DAK 

1.  Wat is het materiaal van de begane grond 
en verdiepingsvloeren (hout/beton)? 

Begane grond :houten vloer 

1e verdieping : 

2e verdieping : 
2.  Indien er betonvloeren zijn toegepast, zijn 

deze dan van het type Kwaaitaal, TBI of 
Manta ? (Mogelijk bij woningen gebouwd 
tussen 1965 en 1981. Bij deze vloeren 
bestaat de kans op betonaantasting). 
 

 
 
 

Bij een bevestigend antwoord wordt koper geadviseerd om 
voor aankoop een inspectie te laten uitvoeren in de kruipruimte 
naar de onderzijde vloer. 

3.  Is er sprake van betonaantasting en/of 
zichtbare wapening bij bijvoorbeeld 
vloeren, lateien of balkons? 

nee 

4.  Is er een kruipruimte onder uw woning 
aanwezig? Zo ja, waar is het kruipluik? 

In de trapkast 

5.  Is de kruipruimte het gehele jaar droog? ja 
6.  Indien er een kelder/souterrain is, is deze 

het gehele jaar door droog? 
 

7.  Is de huidige vloerbedekking direct over 
de hoofdvloer gelegd of ligt er nog een 
andere vloer onder ? (bijvoorbeeld een 
laminaatvloer over de plavuizen). 

linoleumvloer 

8.  Zijn de buitenmuren in spouw gemetseld?  
9.  Zijn de woningscheidende muren massief 

of in (ankerloze) spouw? 
 

10.  Zijn er problemen of problemen geweest 
met het dak, de vloeren, buitenmuren, 
binnenmuren of fundering? Zo ja, welke? 

nee 

11.  Van welk materiaal zijn de buitenkozijnen? 
(kunststof/(hard)hout/aluminium) 

hout 

12.  Zijn de kozijnen plaatselijk gerepareerd?  
Zo ja, waar en hoe? 

Achterboven 
Houtvuller 

13.  Hoe is de gemiddelde staat van de 
kozijnen? 

Bovenachter slecht 

14.  Is het hang- en sluitwerk van alle ramen 
en kozijnen goed werkend? 

Ja 
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15.  Bent u in het bezit van de sleutels van alle 
deuren en ramen? 

ja 

16.  Heeft uw woning het politie keurmerk voor 
veilig hang- en sluitwerk? 

nee 

17.  Zijn er nog plafonds van zachtboard of 
kunststof aanwezig?  

nee 
 
 
Indien aanwezig wordt geadviseerd om deze te vervangen 
door gipsplaten i.v.m. brandveiligheid. 

18.  Hoe is de staat van de schoorsteen? goed 
19.  Van welk materiaal is de dakbedekking 

van de woning? (bijv. pannen, shingles) 
dakpannen 

20.  Hoe oud is het dak van de woning?  
21.  Bent u bekend met gebreken aan het dak 

of platte daken? 
nee 

22.  Wanneer is de dakbedekking van de platte 
daken (van bijvoorbeeld de bijkeuken, 
dakkapellen, schuur of garage) voor het 
laatst vernieuwd ? 

Niet vernieuwd 

23.  Zijn er herstelwerkzaamheden aan het 
platte dak uitgevoerd? Zo ja wanneer en 
door wie? 

nee 

 

ISOLATIE 

1.  Hoe is de woning geïsoleerd? Dakisolatie  Nee 

Spouwisolatie Nee 

Vloerisolatie Nee 

Dubbele beglazing Deels 
2.  Is de spouw nageïsoleerd? 

Zo ja, wanneer, door wie en hoe? 
 

3.  Hoe zijn eventuele uitbouwen geïsoleerd? Dakisolatie Ja/Nee  nvt 

Spouwisolatie Ja/Nee  nvt 

Vloerisolatie Ja/Nee  nvt 

Dubbele beglazing Ja/Nee/Deels  nvt 
4.  Is alle dubbele beglazing nog in goede 

staat? (geen condensvorming). 
Ja 

 

ONDERHOUD EN GEBREKEN 

1.  Zijn er nog niet genoemde bouwtechnische 
gebreken aan de woning of bijgebouwen? 

Bij de voordeur is een stukje van de 
houtenvloer slecht. 
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(Bijvoorbeeld houtrot aan kozijnen of 
boeiboorden, lekkage, problemen met 
vloeren, muren of het dak)  
Zo ja, welke? 
 
 

Het antwoord op deze vraag door verkoper betekent geen 
garantie voor de afwezigheid van overige gebreken. Gebreken 
kunnen namelijk ook voor verkoper of makelaar onzichtbaar of 
onbekend zijn. Door verkoper en makelaar is geen 
bouwtechnische keuring uitgevoerd, tenzij anders vermeldt. 
 
Indien koper (meer) zekerheid wenst over de bouwtechnische 
staat of de staat van de  technische installaties, wordt koper 
geadviseerd om hiernaar door een deskundige een onderzoek 
uit te laten voeren. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de 
koper. 

2.  Zijn er de laatste jaren reparaties 
uitgevoerd of gebreken hersteld?  
Zo ja, welke? 

 

3.  In welk jaar is het buitenschilderwerk voor 
het laatst verricht? 

2013 

4.  Wat (en waar) is toen geschilderd? Benedenverdieping  
5.  Door wie is het schilderwerk toen 

uitgevoerd? 
zelf 

6.  Is er sprake of sprake geweest van 
houtaantasting van vloeren of dak door 
houtworm, boktor of schimmel?                           
nee 

 

 Zo ja, is deze behandeld? nee 
 Wanneer en hoe?  
7.  Zijn er reparaties of kosten waarmee de 

koper binnen enkele jaren geconfronteerd 
zou kunnen worden? (bijvoorbeeld 
vervanging van kozijnen of dakbedekking) 
 
 

 
Ja achterkozijnen boven 
 

 
Eventueel uit te voeren klein onderhoud en schilderwerk 
alsmede de bij bezichtiging voor kopers waarneembare 
gebreken zijn hier niet vermeld. 

8.  Zijn er nog andere bouwtechnische 
bijzonderheden die voor een koper van 
belang kunnen zijn? 

nee 

 

B) INSTALLATIETECHNIEK EN APPARATUUR 

 

VERWARMING, WARMWATERVOORZIENING EN VENTILATIE 

1.  Hoe wordt de woning verwarmd? 
(bijvoorbeeld gaskachel/CV) 

Combiketel 2005 

2.  Zijn er bijzonderheden te melden over het 
verwarmingssysteem (bijvoorbeeld 
vloerverwarming of heteluchtverwarming). 

nee 

3.  In geval van vloerverwarming, in welke 
vertrekken is deze aangelegd? 

 

4.  In welk jaar is de CV-ketel geplaatst?  
5.  Was de ketel op het moment van plaatsen 

nieuw of reeds gebruikt? 
nieuw 
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6.  Werkt de CV-ketel goed? Ja,loopt alleen een spoeltje aan. 
7.  Worden alle radiatoren en vertrekken goed 

warm? 
ja 

8.  Dient de CV-installatie regelmatig 
bijgevuld te worden? 

ja 

9.  Is er een onderhoudscontract voor de CV-
ketel afgesloten? 
Zo ja, bij wie? 

nee 

10.  Wanneer heeft de CV-ketel voor het laatst 
een onderhoudsbeurt gehad? 

Twee jaar geleden 

11.  Zijn er reparaties geweest aan de CV-
ketel? Zo ja, welke en wanneer? 

nee 

12.  Hoe geschiedt de warmwatervoorziening? Via verwarmingsketel 
13.  Hoe oud is de warmwatervoorziening?  
14.  Werkt deze naar behoren? ja 
15.  Is er een close in boiler aanwezig? 

(bijvoorbeeld in de keuken). 
nee 

16.  Is er een open haard of houtkachel of is er 
een aansluiting hiervoor? 

nee 

17.  Hoe is de staat van het haardkanaal? nvt 
18.  Wanneer is deze voor het laatst geveegd? nvt 
19.  Heeft het kanaal voldoende trek? nvt 
20.  Heeft uw woning een mechanisch 

ventilatiesysteem? Hoe is de staat? 
nee 

21.  Heeft uw woning een warmteterugwin-
systeem? Zo ja, hoe is de staat? 

nee 

 

ELEKTRA, GAS, WATERLEIDING EN RIOOL 

1.  Bevinden alle meters zich in de meterkast? 
Zo nee, waar dan? 

ja 

2.  Zijn er bijzonderheden over de werking 
van de elektrische installatie? 

nee 

3.  Hoeveel groepen heeft de meterkast? zes 
4.  Is er een aardlekschakelaar in de 

groepenkast aanwezig?  
(Een aardlekschakelaar wordt geadviseerd 
uit het oogpunt van veiligheid). 

nee 

5.  Komt het wel eens voor dat een zekering 
of aardlekschakelaar uit springt? 

nee 

6.  Is er krachtstroom aanwezig? nee 
7.  Is er nog oude (katoenen) bedrading? nee 
8.  Zijn de elektrabuizen van kunststof of 

metaal? 
 

9.  Is de eventuele droger op een aparte 
groep aangesloten? 

onbekend 

10.  Zijn er bijzonderheden te vermelden over 
de gasleiding, waterleiding of riool? 

nee 
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11.  Zijn er nog waterleidingen van lood? nee 
12.  Waar kunnen de eventuele buitenkranen 

bij vorst worden afgetapt? 
 

13.  Heeft de woning ook een eigen 
waterinstallatie? Zo ja, is dit water 
gekeurd? 

nee 

14.  Is de riolering aangesloten op het 
gemeentelijk (pers)riool? Zo nee, hoe is de 
riolering dan aangesloten? 

ja 

15.  Hoe functioneren de afvoeren en het riool? goed 
16.  Zijn er nog (oude) zinkputten, mestkelders 

of septictanks aanwezig? Zo ja, waar? 
nee 

17.  Wat is de staat van de 
hemelwaterafvoeren en goten? 

goed 

18.  Voldoet voor zover u bekend de woning 
aan de eisen van de nutsbedrijven en 
brandweer? 

ja 

 

OVERIGE INSTALLATIES EN APPARATUUR 

1.  Zijn er nog niet genoemde bijzonderheden 
of installaties zoals airconditioning, 
alarminstallatie e.d.? Zo ja, welke? 

 
nee 
 

2.  Zijn er gebreken te vermelden over 
bovengenoemde of andere installaties of 
apparatuur? (deurbel, intercom, screens, 
elektrische zonneschermen) 

 
nee 
 
 

3.  Zijn er nog andere bijzonderheden inzake 
de installaties en apparatuur die voor een 
koper van belang kunnen zijn? 

nee 

4.  Heeft de woning een aansluiting voor 
kabel tv en / of glasvezel? 

ja 

 

C) PRIVAATRECHTELIJKE INFORMATIE 

 

ALGEMEEN PRIVAATRECHTELIJK 

1.  Bent u als opdrachtgever(s) enig eigenaar 
van de woning? 

ja 

2.  Sinds welk jaar bent u eigenaar van de 
woning? 

2009 

3.  Kunt u deze vragenlijst uit eigen ervaring 
als laatste bewoner invullen? 

ja 

4.  Is er toestemming of goedkeuring voor de 
verkoop vereist van anderen? 
(bijvoorbeeld van kinderen, ex-partners, 
curator, kantonrechter, Vereniging Van 

nee 
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Eigenaren, erfverpachter, gemeente of 
bewindvoerder). 

5.  Zijn er na aankoop van de woning nog 
andere overeenkomsten aangegaan 
inzake uw woning? (bijvoorbeeld grond 
aangekocht of verkocht). 

nee 

6.  Zijn er toestellen die gehuurd of geleased 
zijn? (geiser, boiler, CV-ketel e.d.) 

nee 

7.  Normaal gesproken heeft de koper de vrije 
keuze voor de notaris, indien dit hier niet 
het geval is, bij welke notaris dient dan de 
overdracht plaats te vinden? 

 

 

GROND EN ERFGRENZEN 

1.  Kloppen de erfafscheidingen voor zover 
bekend met de kadastrale grenzen? (zowel 
de voor-, achter- als zijgrenzen). 
 
 

 
De kadastrale grenzen zijn in principe de officiële erfgrenzen, 
zie hiervoor de perceelsgrenzen zoals aangegeven op de 
kadastrale kaart (zie bijlagen). Deze kaart dient ter indicatie! 
Het is altijd mogelijk dat de feitelijke erfgrens (deels) afwijkt 
van de kadastrale grens. Het komt soms voor dat er een stuk 
grond van de buren in gebruik is of omgekeerd. Indien lange 
tijd grond van een ander in gebruik is, kan verjaring optreden. 
In dat geval is de feitelijke erfgrens beslissend. De makelaar 
heeft geen onderzoek uitgevoerd naar de juistheid van de 
feitelijke erfgrenzen en gaat af op de mededelingen van 
verkoper hieromtrent. Koper wordt geadviseerd om zich bij 
een bezichtiging ter plaatse op de hoogte te stellen van de 
erfgrenzen. 

2.  Van wie zijn de erfafscheidingen?  
(Vanaf de straat gezien). 
 
(Indien de erfafscheiding op de erfgrens staat, bepaald de 
wet dat deze gemeenschappelijk eigendom is.) 

Voor : 

Achter : 

Links : 

Rechts : 
3.  Is er door buren gebouwd op uw grond of 

heeft u gebouwd op grond van de buren?  
Zo ja, graag toelichten. 

nee 

4.  Heeft u grond in gebruik van anderen? 
(buren, gemeente) Zo ja, graag toelichten. 

nee 

5.  Behoort bij uw woning een gedeeltelijk 
perceel (nog uit te meten door kadaster)? 

 
nee 
Indien dit het geval is, zijn er extra kosten i.v.m. de uitmeting 
van het perceel. Over- of ondermaat wordt niet verrekend. 

6.  Hoort er bij de woning een gemeen-
schappelijk terrein? 
(bijv. een gemeenschappelijke tuin of weg) 

nee 

 

 
BIJZONDERE BEPALINGEN, RECHTEN VAN DERDEN 

1.  Zijn er bijzondere bepalingen zoals 
achterpad, erfdienstbaarheden, 
kettingbedingen, kwalitatieve rechten of 
verplichtingen, eerste recht van koop of 

nee 
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andere rechten of beperkingen van 
toepassing? Zo ja, welke? 
 

Voor de gebruikelijke en bijzondere bepalingen wordt 
verwezen naar de tekst in het Bewijs van Eigendom van 
verkoper en de eventueel van toepassing zijnde algemene 
akte of Verkoopregelen Bouwterrein. Bij een appartement 
wordt tevens verwezen naar de Akte van Splitsing en het 
Huishoudelijk Reglement. Koper wordt geadviseerd om voor 
aankoop kennis te nemen van de inhoud van deze 
documenten. 

2.  Is er een recht van erfpacht, opstal of 
vruchtgebruik gevestigd? 

nee 

3.  Indien er sprake is van erfpacht of 
opstalrecht, hoe hoog is de canon per 
jaar? 

nvt 

4.  Per welke datum kan de canon worden 
aangepast? 

nvt 

5.  Lopen er voor zover u bekend leidingen 
door uw grond, anders dan genoemd in 
het Bewijs van Eigendom en het 
Kadaster? 

nvt 

6.  Zijn er bijzondere privaatrechtelijke 
bepalingen ten opzichte van de 
gemeente? (bijvoorbeeld verkoopregelen 
of uitgiftevoorwaarden voor bouwterrein, 
verplichte verkoop van eigen woning aan 
kopers met binding i.v.m. aankoop kavel 
gemeente, 10 jaarsclausule e.d.) 

nvt 

7.  Indien de 10-jaarssclausule van 
toepassing is, toestemming gemeente 
vereist tot: 

nvt 

8.  Is er een anti-speculatiebeding van 
toepassing? 

nvt 

9.  Zijn er nog overdraagbare garanties op de 
woning? (GIW, keukenapparatuur, 
dakbedekking, schilderwerk e.d.) Zo ja, 
heeft u hiervan de nota’s en 
garantiebewijzen?  

 
nee 
 

Overname GIW/garantie dient door koper binnen 3 maanden 
na eigendomsoverdracht zelf aangevraagd te worden, 
anders vervalt mogelijk de garantie. 

10.  Indien er GIW-garantie van toepassing is 
tot wanneer geldt deze? 

nvt 

11.  Wordt het onroerend goed geheel vrij van 
huur en gebruik opgeleverd? 

ja 

12.  Indien verhuurd of in gebruik gegeven, wat 
is hierover afgesproken? 

nvt 

13.  Zijn er nog bijzondere afspraken met 
buren? (bijvoorbeeld over 
erfafscheidingen, gemeenschappelijke 
muren, onderhoud, overpad) 

nee 

14.  Zijn er procedures of geschillen gaande of 
gaande geweest of zijn deze te 
verwachten? Zo ja, welke? 

nee 
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15.  Zijn er nadat u het pand in eigendom hebt 
gekregen nog andere eventuele 
aanvullende notariële of onderhandse 
akten opgesteld van het pand? 

nee 

16.  Zijn er nog andere privaatrechtelijke 
bijzonderheden die voor een koper van 
belang kunnen zijn? 

nee 

 

D) PUBLIEKRECHTELIJKE BIJZONDERHEDEN 

 

BESTEMMINGSPLAN, UITZICHT EN VERKEER 

1.  Heeft het pand een woonbestemming of 
een afwijkende bestemming? (bijvoorbeeld 
een recreatieve of bedrijfsbestemming) 

nee 

2.  Wordt het pand gebruikt conform de 
geldende bestemming? 

ja 

3.  Indien het pand geheel of gedeeltelijk niet 
gebruikt wordt  overeenkomstig het 
bestemmingsplan, heeft de gemeente 
hiervoor dan schriftelijk toestemming 
verleend? 

nvt 

4.  Is er voor zover bekend een nieuw 
bestemmingsplan in voorbereiding of zijn 
er wijzigingen in de bestemming of 
gebruiksmogelijkheden te verwachten?  
Zo ja, welke? 

nee 

5.  Zijn er wijzigingen of ontwikkelingen te 
verwachten in de omgeving, 
veranderingen in uitzicht (bijvoorbeeld 
nieuwbouw)? Zo ja, welke? 
 
 

 

nee 
 

Verkoper en makelaar hebben hiernaar geen specifiek onderzoek 
verricht. Koper heeft in het kader van zijn onderzoeksplicht de 
verplichting om ook zelf onderzoek te doen bij de gemeente naar 
openbare informatie zoals bestemmingsplan, verkeerssituatie, 
aanwezigheid van bouwvergunningen e.d. 

6.  Zijn er wijzigingen te verwachten in de 
verkeerssituatie? 

nee 

7.  Maakt de woning deel uit van een 
stadsvernieuwingsproject of 
herontwikkeling? 

nee 

8.  Bent u door de overheid op de hoogte 
gebracht van andere, voor een koper 
relevante, zaken aangaande uw woning of 
de directe omgeving? 

nee 

 

BOUWVERGUNNING 

1.  Is de woning voor zover bekend gebouwd 
conform de bouwvergunning en is voor alle 

 
ja 
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latere aanpassingen zoals dakkapellen, 
erkers, aan- en uitbouwen van de woning 
ook bouwvergunning verleend?  
Zo nee, voor welke niet? 

 
 
 
 

2.  Is er bouwvergunning verleend voor alle 
bijgebouwen en overige bouwwerken? 
(schuur, garage, carport, tuinhuisje, 
overkapping, hoge pergola’s of 
schuttingen, zwembad) Zo nee, voor 
welke niet? 

ja 

 
 
 
 

MONUMENTENWET, BEELDBEPALEND PAND 

1.  Is uw woning aangewezen als 
Rijksmonument of Gemeentelijk monument 
of gaat dit mogelijk gebeuren? (Dit kan 
beperkingen geven bij renovatie, uitbouw 
en verbouw). 

nee 

2.  Maakt uw woning deel uit van een 
beschermd stads- of dorpsgezicht? (De 
binnenstad van Harderwijk is een 
beschermd stadgezicht, dit kan 
beperkingen geven bij renovatie, uitbouw 
en verbouw). 

nee 

3.  Is de woning een beeldbepalend pand?   
(dit kan beperkingen geven bij renovatie, 
uitbouw en verbouw). 

nee 

4.  Zijn er op het terrein bomen die 
beschermd zijn of als monumentaal zijn 
aangewezen? 

nee 

 

OVERIGE PUBLIEKSRECHTELIJKE BIJZONDERHEDEN 

1.  Zijn er bijzonderheden ten opzichte van het 
Waterschap? (bijvoorbeeld onderhoud en 
schouwplicht van sloten, reparatie 
beschoeiing)  

Ja, de woning moet aan de straatkant 
afgescheiden worden door middel van 
dennenpalen met ijzerdraad en een 
ligusterhaag. 

2.  Wordt er een Energielabel/ Energie-
prestatiecertificaat voor de woning 
geleverd? 

ja 
Voor een indicatie van het energieverbruik wordt verwezen 
naar vraag E5. 

3.  Zijn er procedures of geschillen geweest 
of te verwachten met de Gemeente of 
andere publieksrechtelijke organen? 

nee 

4.  Is er sprake van onteigening of 
ruilverkaveling? 

nee 
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5.  Heeft de Gemeente een voorkeursrecht op 
uw woning gevestigd? 

nee 

6.  Heeft u mogelijk bepaalde afspraken 
gemaakt met bijv. buren, waar een 
toekomstige eigenaar ook rekening mee 
dient te houden? 

nee 

7.  Zijn er nog andere publieksrechtelijke 
bijzonderheden die voor een koper van 
belang kunnen zijn? 

nee 

 

E) FINANCIEEL/FISCAAL 

1.  Wat is de laatst bekende WOZ-waarde en 
de waardepeildatum hiervan? 

€    197000                         Per: januari 2015 

2.  Wat is de hoogte van de aanslag voor de 
Onroerende Zaak Belasting? 

€     215,52 

3.  Wat is de hoogte van de aanslag voor de 
gemeentelijke Afvalstoffenheffing? 

€      122,16 

4.  Wat is de aanslag voor de gemeentelijke 
Rioolbelasting? 

€       145,00 

5.  Wat zijn de maandelijkse voorschotnota’s 
voor de lasten voor gas en elektra? 

€ 170  

6.  Wat zijn de kosten voor water  
(inclusief verontreinigingsheffing). 

240 euro  ? 

7.  Hebt u alle gemeentelijke belastingen die 
u verschuldigd bent al betaald? 

ja 

8.  Hebt u alle erfpachtcanons al betaald? nvt 
9.  Is er sprake van een verkoop/overdracht 

binnen 6 maanden na de laatste 
bouwtermijn of overdracht?  
 

 
 
Indien dit het geval is heeft verkoper korter dan 6 maanden 
geleden overdrachtsbelasting of btw betaald. Indien door 
koper hierdoor met succes een beroep gedaan kan worden 
op vrijstelling van de overdrachtsbelasting, wordt de koop 
aangegaan onder de voorwaarde dat deze vrijstelling ten 
goede komt aan verkoper. Koper betaalt dus de normale  
6 % overdrachtsbelasting over de overeengekomen 
koopsom. 

10.  Zijn er bijzonderheden inzake het 
verkrijgen of de terugbetaling van premies 
of subsidies? 

nee 

11.  Zijn er nog overige fiscale 
bijzonderheden? bijvoorbeeld BTW over 
zakelijk gedeelte, bouwgrondbelasting, 
baatbelasting) 

nee 

12.    
13.  Zijn er nog andere financiële of fiscale 

bijzonderheden die voor een koper van 
belang kunnen zijn? 

nee 
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F) MILIEU INFORMATIE 

1.  Is er (mogelijk) sprake van verontreiniging 
van de bodem of het bodemwater van uw 
perceel of in de directe omgeving? 
 
 

nee 
 
Een ontkennend antwoord op deze vraag door verkoper 
betekent geen garantie voor de afwezigheid van 
bodemverontreiniging. Door verkoper en makelaar is geen 
bodemonderzoek uitgevoerd of informatie opgevraagd bij de 
gemeente inzake verontreiniging. 
Indien koper hierover zekerheid wenst, wordt koper 
geadviseerd om informatie in te winnen bij de afdeling milieu 
van de gemeente alvorens tot aankoop over te gaan. Ook 
heeft koper het recht om voor de aankoop een 
bodemonderzoek uit te laten voeren. De kosten hiervoor zijn 
voor rekening van koper. 

2.  Heeft er wel eens bodemonderzoek 
plaatsgevonden in uw grond of in de 
directe omgeving? 

nee 

3.  Is er nog een olietank in de grond 
aanwezig of is deze aanwezig geweest? 

nee 

4.  Indien er een olietank is verwijderd of 
gesaneerd, is hiervan een certificaat 
aanwezig? 

nee 

5.  Indien aanwezig, wat is de locatie van de 
olietank? 

nvt 

6.  Is er een bovengrondse (propaan)gastank 
aanwezig? 

Nee 

7.  Is er voor zover bekend materiaal 
aanwezig in de woning dat mogelijk 
asbesthoudend is? (bijvoorbeeld 
asbestplaat bij CV-ketel, asbest 
leidingkokers, oud zeil/vinyl gelegd tussen 
1960 en 1985, asbestplaten bij balkon of 
raamkozijn, Eterniet dakbeschot). 

In dit object bevatten mogelijk de volgende 
specifieke onderdelen gebonden 
asbestvezel: 
- ontluchtingskanalen tpv verdieping en 
zolder. 
- trekkap op de schoorsteen. 
 
Een ontkennend antwoord op deze vraag door verkoper 
betekent geen garantie voor de afwezigheid van asbest. 
Asbest is soms niet direct zichtbaar doordat het afgetimmerd 
is, bijvoorbeeld in de dakconstructie. Ook kunnen leidingen 
of luchtkokers asbest bevatten. Door verkoper en makelaar 
is geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van asbest. Indien koper hierover zekerheid 
wenst, wordt koper geadviseerd om voor aankoop hiernaar 
onderzoek te laten verrichten door een deskundige. 

8.  Is er voor zover bekend materiaal 
aanwezig in de tuin, schuur, garage of 
andere bijgebouwen dat mogelijk 
asbesthoudend is? (bijvoorbeeld 
golfplaten ouder dan 1993, grijze of 
geverfde Eternit dakplaten). 

onbekend 

9.  Is er puin, asbest of ander afval in de 
grond aanwezig? 

 

10.  Is u bekend of de gevel ooit is gereinigd? Ja, twee jaar geleden 
11.  Zo ja, volgens welke methode? - Droog (met grit) 
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- Nat (chemisch, met wat nagespoeld) 
12.  Zijn er nog andere milieu bijzonderheden 

die voor een koper van belang kunnen 
zijn? 

nee 

 

G) OMGEVING 

1.  Hoe is de gezinsamenstelling en leeftijd van 
de buren? (vanaf straatzijde gezien). 
Bijvoorbeeld aantal en leeftijd inwonende 
kinderen. 

Links: Geen kinderen 

Rechts: Drie kinderen 

Achter: Geen kinderen 

Boven:  

Onder:  

2.  Is er geluidsoverlast van de buren of de 
omgeving, stankoverlast of 
verkeersoverlast? 

nee 

3.  Zijn er voldoende parkeermogelijkheden? ja 

4.  Is een parkeervergunning vereist? 
Zo ja, wat zijn de jaarlijkse kosten? 

nee 

5.  Wat is ongeveer de afstand/tijd om bij de 
dichtstbijzijnde basisschool te komen? 

7 minuten te voet Te voet / Fiets / Auto 

6.  Wat is ongeveer de afstand/tijd om bij het 
winkelcentrum te komen? 

15 minuten te voet Te voet / Fiets / Auto 

7.  Wat is ongeveer de afstand om bij het  
NS station te komen? 

5 minuten te voet Te voet / Fiets / Auto 

8.  Wat is ongeveer de afstand/tijd om bij de 
snelweg te komen? 

5 minuten / Auto 

9.  Zijn er nog andere bijzonderheden qua 
buren of omgeving die voor een koper van 
belang kunnen zijn? 

nee 

 

 

 Deze vragenlijst en de verkoopbrochure zijn met zorg samengesteld. De vragenlijst is door de 
verkoper ingevuld. De makelaar gaat uit van de door de verkoper verstrekte informatie in deze 
lijst. De makelaar is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie door verkoper 
verstrekt. 

 Mogelijk is de indeling van de woning gewijzigd na het maken van de tekeningen. Indien koper 
de maten, woonoppervlakte en inhoud exact wil weten, wordt geadviseerd om, voordat tot 
aankoop wordt overgegaan, tijdens een (tweede) bezichtiging de maten ter plaatse op te nemen. 
De makelaar zal u hierbij graag behulpzaam zijn. 

 

Verkoper verklaart jegens zijn makelaar en de koper dat deze Vragenlijst is aangepast 
aan de laatst bekende informatie en (voor zover hem bekend) volledig en naar 
waarheid is ingevuld. 

 
 



 

 

    

 

 

 

 

 

Domicilie Nijkerk B.V. 

Molenweg 1 

3862 CZ Nijkerk 

 

033 - 20 00 181 

nijkerk@domicilie.nl 

domicilie.nl 

 
 
 
 
 

 
 

Voor meer informatie over onze dienstverlening: 
www.domicilie.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


