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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 2002

Soort: eengezinswoning

Kamers: 4

Inhoud: 365 m3

Woonoppervlakte: 107 m2

Perceeloppervlakte: 157 m²

Externe bergruimte: 7 m2

Verwarming: stadsverwarming

Isolatie: volledig geisoleerd



Wil je wonen op korte afstand van 
Leidsche Rijn Centrum? En ben je op 
zoek naar een prachtige, lichte 
tussenwoning met speelse indeling die 
je naar eigen wens kan inrichten en met 
een tuin gelegen op het zonnige zuiden? 
Dan is dit wellicht jouw droomwoning!




Uniek aan deze woning is de speelse 
indeling doordat de woning in de 
breedte is gebouwd. Ieder vertrek biedt 
verrassend veel ruimte en heeft 
bijzonder veel lichtinval. De woning 
heeft onder meer een heerlijke woon-/
leefkeuken, een masterbedroom van 
maar liefst 20 m² en een volledig vrij 
liggende woonkamer omdat deze niet 
grenst aan een buurwoning. De zonnige 
en op het zuiden gelegen achtertuin is 
onder architectuur aangelegd, er is een 
berging aanwezig maar dat is nog niet 
alles. Er is ook nog een ruime voortuin 
die, gezien de bouw in de breedte, qua 
oppervlakte (incl. 6 bomen waardoor 
ook lekker privé) wel een eye-catcher 
is!!











De woning ligt in een rustige straat en in 
een centraal gelegen, kindvriendelijke 
en groene buurt. Alle mogelijke 
voorzieningen liggen op een steenworp 
afstand. Zo liggen het Maximapark en 
het Castellum op loopafstand en is de 
wijk met diverse speelpleintjes, scholen, 
kinderdagverblijven, sportvelden, 
winkelcentra, horeca, 
gezondheidscentra en een ziekenhuis 
van alle mogelijke gemakken voorzien. 
Op korte fietsafstand ligt Leidsche Rijn 
Centrum en het historische centrum 
van Utrecht ligt op zo'n 20 minuten 
fietsafstand. Leidsche Rijn heeft een 
uitstekende ligging ten opzichte van de 
uitvalswegen (A2/A12/A27), beschikt 
over maar liefst 2 NS-stations en 
Schiphol is in slechts 35 minuten 
bereikbaar. Deze woning is hierdoor 
uitermate geschikt voor forenzen en 
expats.




















Indeling
 De lichte badkamer is volledig betegeld 

Begane grond:
 in een neutrale sfeervolle kleurstelling 
Entree met ruime hal, toilet met en voorzien van een douchecabine, een 
fonteintje, ruime trapkast, trapopgang ligbad, een wastafel en een tweede 
en doorgang naar de woonkamer en de toilet (hangend). Op de overloop treft u 
woonkeuken. De ruime woonkamer naast de badkamer een separate ruimte 
heeft mooie grote raampartijen en is aan voor de was/ droogopstelling.

voorzien van een schuifpui naar de 

onder architectuur aangelegde zonnige 
Tuin:

tuin op het zuiden. De royale De onder architectuur aangelegde 
woonkeuken is in een L-opstelling achtertuin is direct op het zuiden 
uitgevoerd en onder andere voorzien gelegen. Deze zuidligging garandeert 
van een vaatwasser, een koel-/ tevens een fraaie lichtinval gedurende 
vriescombinatie in aparte opstelling, de gehele dag in de woning. De tuin is 
een inductiekookplaat, een rvs- zeer onderhoudsvriendelijk aangelegd 
afzuigschouw, een combi-magnetron, met bijzondere beplanting. Door de 
een koffiemachine en veel bergruimte. 
 wuivende palmen en de zuidelijke 


 ligging waant u zich hier, zeker zomers, 

Verdieping:
 aan de Méditerranée. Aan een besloten 
Op de eerste woonlaag treft u drie achterom treft u de ruime houten 
ruime slaapkamers aan. Ook hier vallen berging. 

de vele raampartijen op. De grootte van De brede voortuin is voorzien van 6 
de masterbedroom bedraagt maar liefst bomen en zeker op warme dagen een 
20 m², wat uniek te noemen is in deze verademing.

prijsklasse. De twee overige 

slaapkamers meten 15 m² en 9 m². 
 



 


 


 


 




Bijzonderheden:
 
De huidige bewoners aan het woord:



 Wij zagen dit huis 5 jaar geleden en 


 waren gelijk verkocht. Het heeft ons 


 zoveel geluk gebracht. In een heerlijke 


 wijk, met zoveel licht, ruimte en een 


 prachttuin op het zuiden. 



 Op loopafstand van onze nieuwe 


 favoriete wijnbar (Most) en het 


 Maximapark. Met hele fijne buren en 


 bijzondere momenten. We hadden ons 


 geen mooier huis kunnen wensen. 



 Nu is het tijd voor onze volgende 


 droom: verhuizen naar Zweden. 



 We hopen dat jij/jullie hier net zoveel 


 plezier als wij beleven. 



 



 Esther, Bas & Xaviér



 




 Is deze sfeervolle woning straks van 


 jou? Kom snel kijken!?






























 Verrassend ruime woning met 
schitterende ruimte verdeling;

 Fraaie woonkeuken met diverse 
apparatuur;

 Zeer brede woning met veel 
lichtinval;

 Onder architectuur aangelegde 
zonnige achtertuin;

 Riante masterbedroom van circa 
20 m².

 Lichte en moderne badkamer van 
alle gemakken voorzien;

 Groot perceel / kavel van 157m² 
grondoppervlak;

 Gratis parkeren voor de deur;
 Het betreft hier een zogenaamde 

'Groeiwoning' waarbij de 
mogelijkheden tot uitbouw 
gemakkelijk te realiseren zijn 
(zowel woonkamer als 
dakopbouw);

 Oplevering in overleg;
 Voor indeling en maatvoering, zie 

plattegronden;
 Nieuwsgierig geworden? Neem uw 

eigen NVM aankoopmakelaar mee!



































Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Lijst van zaken 

 
Persoonlijke gegevens 
Adres te verkopen woning: Tweede Westerparklaan 102, 3544 VR Utrecht 
Datum: 06-11-2020 
 
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 ց տ տ տ 
� Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers տ տ ց տ 
� Losse (hang)lampen տ ց տ տ 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
� Losse planken in opbergkast onder trap ց տ տ տ 
� Losse planken in washok boven ց տ տ տ 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten: 
� Gordijnrails տ տ ց տ 
� Gordijnen տ տ ց տ 
� Overgordijnen տ տ ց տ 
� Vitrages տ տ ց տ 
� Rolgordijnen տ տ ց տ 
� Lamellen տ տ տ ց 
� Jaloezieën տ տ տ ց 
� (Losse) horren/rolhorren տ տ տ ց 
� Plisse gordijnen beneden տ տ ց տ 
�  տ տ տ ց 

Vloerdecoratie, te weten: 
� Vloerbedekking ց տ տ տ 
� Parketvloer տ տ տ ց 
� Houten vloer(delen) տ տ տ ց 
� Laminaat ց տ տ տ 
� Plavuizen տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 

(Voorzet) openhaard met toebehoren տ տ տ ց 
Allesbrander տ տ տ ց 
Houtkachel տ տ տ ց 
(Gas)kachels տ տ տ ց 



Lijst van zaken 

 
  Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

 
N.v.t. 

Designradiator(en) տ տ տ ց 
Radiatorafwerking տ տ տ ց 
Overige, te weten: 

� Spiegelwanden տ տ տ ց 
� Schilderij ophangsysteem տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 

 
Keuken 
Keukenblok (met bovenkasten) ց տ տ տ 
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

� Kookplaat ց տ տ տ 
� (Gas) fornuis տ տ տ ց 
� Afzuigkap ց տ տ տ 
� Magnetron տ տ տ ց 
� Oven տ տ տ ց 
� Combi-oven/combimagnetron ց տ տ տ 
� Koelkast ց տ տ տ 
� Vriezer ց տ տ տ 
� Koel-vriescombinatie տ տ տ ց 
� Vaatwasser ց տ տ տ 
� Quooker տ տ տ ց 
� Koffiezetapparaat ց տ տ տ 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 

Keukenaccessoires, te weten: 
� magneet"strip" aan zijkant koelkast ց տ տ տ 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 

 
Sanitair/sauna 
Toilet met de volgende toebehoren: 

� Toilet ց տ տ տ 
� Toiletrolhouder ց տ տ տ 
� Toiletborstel(houder) տ ց տ տ 
� Fontein ց տ տ տ 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 

Badkamer met de volgende toebehoren: 
� Ligbad ց տ տ տ 
� Jacuzzi/whirlpool տ տ տ ց 
� Douche (cabine/scherm) ց տ տ տ 



Lijst van zaken 

 
  Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

 
N.v.t. 

� Stoomdouche (cabine) տ տ տ ց 
� Wastafel ց տ տ տ 
� Wastafelmeubel ց տ տ տ 
� Planchet տ տ տ ց 
� Toiletkast տ տ տ ց 
� Toilet ց տ տ տ 
� Toiletrolhouder ց տ տ տ 
� Toiletborstel(houder) տ ց տ տ 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 

Sauna met toebehoren տ տ տ ց 
 տ տ տ ց 
 
Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing 
Schotel/antenne տ տ տ ց 
Brievenbus տ տ տ ց 
Kluis տ տ տ ց 
(Voordeur)bel ց տ տ տ 
Alarminstallatie ց տ տ տ 
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie ց տ տ տ 
Rookmelders ց տ տ տ 
(Klok)thermostaat տ տ տ ց 
Airconditioning տ տ տ ց 
Warmwatervoorziening, te weten: 

� CV-installatie տ տ տ ց 
� Boiler տ տ տ ց 
� Geiser տ տ տ ց 
� Stadsverwarming ց տ տ տ 
� ingebouwd ventilatiesysteem ց տ տ տ 
�  տ տ տ ց 

Screens տ տ տ ց 
Rolluiken տ տ տ ց 
Zonwering buiten տ տ տ ց 

�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 
�  տ տ տ ց 

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

Telefoonaansluiting/internetaansluiting ց տ տ տ 
Veiligheidsschakelaar wasautomaat տ տ տ ց 
Waterslot wasautomaat ց տ տ տ 
Zonnepanelen տ տ տ ց 
Oplaadpunt elektrische auto տ տ տ ց 
 տ տ տ ց 
 տ տ տ ց 
Tuin 
Inrichting 
Tuinaanleg/bestrating ց տ տ տ 



Lijst van zaken 

 
  Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

 
N.v.t. 

Beplanting ց տ տ տ 
Potten buitenplanten տ տ ց տ 
Verlichting/installaties 
Buitenverlichting ց տ տ տ 
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder տ տ տ ց 
 տ տ տ ց 
Bebouwing 
Tuinhuis/buitenberging տ տ տ ց 
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging տ ց տ տ 
(Broei)kas տ տ տ ց 
 տ տ տ ց 
 տ տ տ ց 
Overig 
Overige tuin, te weten: 

� (Sier)hek տ տ տ ց 
� Vlaggenmast(houder) տ տ տ ց 
� zandbak տ տ ց տ 
�  տ տ տ ց 

 



Lijst van zaken 

 
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 

Moet worden 
overgenomen 

CV տ ց տ տ 
Boiler տ ց տ տ 
Zonnepanelen տ ց տ տ 
-  տ ց տ տ 
-  տ ց տ տ 
-  տ ց տ տ 
-  տ ց տ տ 
Bijlage(n) over te nemen contracten: 

�  
�  

 
Voor akkoord, 
 
 
 
 
De opdrachtgever/verkoper, 
(en echtgeno(o)t(e)/partner) 
 
plaats en datum:  

Koper, 
(en echtgeno(o)t(e)/partner) 
 
plaats en datum:  

 



Vragenlijst over de woning 
 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS  
EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 
  
Versie juli 2019 
 

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 laat u de vraag 
op 'Niet beantwoord' staan. 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: Tweede Westerparklaan 102, 3544 VR Utrecht 
 
 
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? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

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.) 
 

տ niet bekend  ց ja  տ 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.) 
 

տ niet bekend  տ ja  ց 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? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo ja, graag nader toelichten: 
 

:  

e Heeft u grond van derden in gebruik? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց 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) 
 

ց ja  տ nee 

 Zo ja, welke? 
 

: zie akte van levering 

g Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? 
 

տ ja  ց nee 

h Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? 
 

տ ja  ց nee 
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 Zo ja, hoe lang nog? 
 

:  

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

տ ja  ց nee 

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

տ ja  ց nee 

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

տ ja  ց nee 

j Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? 
 

տ ja  տ nee 

 Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag: 
 

¼���������� 

 Duur: 
 

:  

k Is er sprake van onteigening? 
 

տ ja  ց nee 

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

տ n.v.t  տ ja  ց nee 

 Zo ja: Is er een huurcontract? 
 

տ ja  տ 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? 
 

տ ja  տ nee 

 Zo ja, hoeveel? 
 

¼���������� 

 Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? 
 

տ ja  տ 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.) 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, welke is/zijn dat? 
 

:  

n Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, toelichting: 
 

:  

o Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of 
aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd? 
 

տ ja  ց 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? 
 

տ ja  ց nee 



Vragenlijst over de woning 
 

 

 Zo ja, welke? 
 

:  

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

տ ja  ց 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.) 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waarom? 
 

:  

s Hoe gebruikt u de woning nu?  
(Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, opslag) 
 

: Woning 

 Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? 
 

ց ja  տ nee 

 Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? 
 

ց n.v.t  տ ja  տ 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? 

 
տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

b Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

c Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? 
 

տ niet bekend  տ ja  տ nee 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 
 

տ niet bekend  ց ja  տ nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 
 

:  

d Zijn de gevels ooit gereinigd? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, volgens welke methode en wanneer? 
 

:  

 
3. Dak(en) 
a Hoe oud zijn de daken? Platte daken: 

 
: plat 

 Overige daken: 
 

:  

b Heeft u last van daklekkages (gehad)? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

c Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, 
doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  
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d Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? 
 

:  

e Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? 
 

տ niet bekend  ց ja  տ nee 

 Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? 
 

տ niet bekend  տ ja  տ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 
 

տ niet bekend  ց ja  տ nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 
 

:  

f Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, toelichting: 
 

:  

g Zijn de dakgoten lek of verstopt? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, toelichting: 
 

:  

 
4. Kozijnen, ramen en deuren 
a Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het 

laatst geschilderd? 
 

: Augustus/september 2017 buiten door erkend 
schildersbedrijf 
Binnen boven in 2 slaapkamers zelf geschilderd vanuit 
wens bewoners (februari 2016). 

 Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? 
 

ց ja  տ nee 

 Zo ja, door wie? 
 

: Gegevens niet meer in bezit 

b Functioneren alle scharnieren en sloten? 
 

ց ja  տ nee 

 Zo nee, toelichting: 
 

: Toelichting: slot van de schuifpui is nu moeilijk dicht te 
draaien, wat ligt aan de afstelling. 
De sloten voor de voordeur en schuifpui zijn in 2019 
namelijk vernieuwd, het betreft een upgrade naar nog 
veiligere sloten. Het slot naar de schuurduur is nog 
origineel en is dus te openen met een andere sleutel. 
 
Omdat er ook altijd een balk voor de schuifpui wordt 
gelegd, waardoor de woning extra veilig is, hebben de 
huidige bewoners het slot van de schuifpui zelf nog niet 
beter laten afstellen. Dit is aan de nieuwe bewoners om 
te realiseren. 

c Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? 
 

ց ja  տ nee 

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

:  

d Is er sprake van isolerende beglazing? 
 

ց ja  տ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 
 

ց ja  տ nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 
 

:  

e Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? 
(Denk aan lekkende ruiten.) 
 

ց ja  տ nee 

 Zo ja, waar? 
 

: Heel beperkte condensvorming is enkel zichtbaar in het 
kiep kantelraam in de kleinste slaapkamer na een nacht 
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slapen zonder raam open. 
Raam functioneert verder nog helemaal goed. 

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

wanden? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

b Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

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

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

d Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen?  
(Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend 
stucwerk, etc.) 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

e Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, 
krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

f Is er sprake van vloerisolatie? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 
 

:  

 
6. Kelder, kruipruimte en fundering 
a Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? 

 
տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

b Is de kruipruimte toegankelijk? 
 

տ ja  տ nee 

 Is de kruipruimte droog? 
 

տ meestal  տ ja  տ nee 

 Zo nee of meestal, toelichting: 
 

:  

c Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? 
 

տ soms  տ ja  տ nee 

 Zo ja of soms, toelichting: 
 

:  

d Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 
wateroverlast geweest? 
 

տ ja  ց nee 

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

տ n.v.t  տ ja  ց nee 

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

:  
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7. Installaties 
a Wat voor warmte-installatie is er aanwezig? 

(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-
systeem.) 
 

: Stadsverwarming 

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

:  

 Leeftijd: 
 

:  

 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 
 

:  

 Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? 
 

տ ja  տ nee 

 Zo ja, door wie? 
 

:  

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) 
 

տ ja  տ nee 

 Zo ja, wat is u opgevallen? 
 

:  

c Zijn er radiatoren die niet warm worden? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

d Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar en welke? 
 

:  

e Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

f Heeft u vloerverwarming in de woning? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

g Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

h Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? 
 

: տ nader overeen te komen  տ ja  տ nee 

 Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd?  
 

տ ja  ց nee 

 Kan het huurcontract worden overgenomen door koper? 
 

տ ja  տ nee 

 In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door 
wie? Jaar: 
 

:  

 Installateur: 
 

:  

 Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst? 
 

տ ja  տ nee 

 Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? :  
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Jaar: 
 

 Aantal kWh: 
 

:  

 Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de 
zonnepanelen? 
 

:  

 Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie? 
 

տ ja  տ nee 

 Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald? 
 

տ n.v.t  տ ja  տ nee 

 Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald? 
 

¼���������� 

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

: Het elektrisch ventilatiesysteem in huis is voor het laatst 
gereinigd door een professioneel erkend bedrijf 
(Aircare) op 23 augustus 2019. 

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

: nvt 

 Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? 
 

տ niet bekend  տ ja  տ nee 

k Is de elektrische installatie vernieuwd? 
 

տ ja  տ nee 

 Zo ja, wanneer? 
 

:  

 Zo ja, welke onderdelen? 
 

:  

l Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

 
8. Sanitair en riolering 
a Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? 

 
ց ja  տ nee 

 Zo ja, welke? 
 

: Er zijn een paar elementen die nog heel goed 
functioneren maar niet zonder beschadigingen zijn: 
+ de kraan van de wastafel in de badkamer boven 
functioneert top, hij kan een beetje verschuiven dus zit 
niet 100% strak vast. 
+ de kraan van het bad functioneert goed en ziet er nog 
steeds erg mooi uit. Het enige wat je hoeft te doen is de 
rechter knop helemaal dicht doordraaien om te zorgen 
dat de kraan niet blijft druppen. 
+ het bad kun je heel fijn gebruiken en functioneert 
goed. Alleen de draaiknop voor de stop in bad zodat je 
deze met één handomdraai kunt openen of dichtdoen 
werkt niet meer. Er wordt dus een aparte stop gebruikt, 
die aanwezig is. De draaiknop op het bad met als 
functie dat het bad niet kan overlopen werkt wel nog 
heel goed. 
 
Verder zijn niet schadevrij, om het complete beeld direct 
te geven zodat je precies weet wat je aankoopt als je de 
gelukkige eigenaar van deze woning wordt: 
+ Het wastafelmeubel is nog steeds erg mooi, niet 100% 
vrij meer van beschadigingen plus de rechter knop van 
de bovenste lade kun je een beetje draaien, functioneert 
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wel nog helemaal goed. 
+ Het handige spiegeldeuren kastje boven de wastafel 
is niet 100% schadevrij en het rechter deurtje kan nog 
beter worden afgesteld. 
+ Er is een slot op het badkamer raam aanwezig die op 
dit moment niet functioneert, welke nooit wordt gebruikt 
door de huidige bewoners, waardoor de huidige 
bewoners dit niet hebben vervangen. 

b Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? 
 

ց ja  տ nee 

 Zo nee, welke niet? 
 

: De afvoer in de keuken is in 2019 nog door een 
loodgieter professioneel gereinigd en vervangen omdat 
deze gekunsteld in elkaar gezet was door de vorige 
bewoners. Dit is dus nu ook helemaal top. 

c Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? 
 

ց ja  տ nee 

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

տ ja  ց nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

e Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? 
 

տ ja  ց nee 

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

:  

 
9. Diversen 
a Wat is het bouwjaar van de woning? 

 
: 2002 

b Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց 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? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

d Is er sprake van loden leidingen in de woning? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

e Is de grond verontreinigd? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport? 
 

տ n.v.t  տ ja  տ nee 

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

տ n.v.t  տ ja  տ nee 

f Is er een olietank aanwezig? 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? 
 

ց n.v.t  տ ja  տ nee 

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

:  

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? 
 

ց n.v.t  տ ja  տ nee 

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

տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

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

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

 Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? 
 

տ n.v.t  տ ja  տ nee 

 Zo ja, wanneer? 
 

:  

 Zo ja, 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) 
 

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

j Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? 
 

:  

 Zo ja, in welk jaartal? 
 

:  

 Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? 
 

:  

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

տ niet bekend  տ ja  ց nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

l Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? 
 

ց ja  տ nee 

 Zo ja, welke label? 
 

: Energielabel is A 

 
10. Vaste lasten 
a Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? 

 
¼�����- 

 Belastingjaar? 
 

: 2019 

b Wat is de WOZ-waarde? 
 

¼���������- 

 Peiljaar? 
 

: 2019 

c Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 
 

¼�����- 

 Belastingjaar? 
 

: 2020 

d Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 
 

¼�����- 

 Belastingjaar? 
 

: 2020 

e Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: 
 

¼���������� 

 Elektra: 
 

¼���������� 

 Blokverwarming: 
 

¼���������� 
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 Anders: 
 

: Stadsverwarming inclusief electra 

 Te weten: 
 

¼�����- 

f Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten?  
(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.) 
 

տ ja  ց 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 contact op met de betreffende leverancier. 
 

տ ja  տ nee 

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

¼���������� 

 Duur: 
 

:  

g Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar? 
 

¼���������� 

 Heeft u alle canons betaald? 
 

ց n.v.t  տ ja  տ nee 

 Is de canon afgekocht? 
 

ց n.v.t  տ ja  տ nee 

 Zo ja, tot wanneer? 
 

:  

h Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? 
 

ց ja  տ nee 

 Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen? 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, hoe hoog en waarvoor? 
 

:  

i Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? 
 

տ ja  ց nee 

 Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal 
worden aangevraagd? 
 

:  

 Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar? 
 

¼���������� 

 
11. Garanties 
a Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper? 

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.) 
 

տ ja  ց nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

 
12. Nadere informatie 
a Overige zaken 

(Overige zaken die de koper naar uw mening moet 
weten) 
 

: What you see is what you get bij dit prachtige huis.  
 
Omdat je natuurlijk wil dat je niet voor onverwachte 
gebreken of uitgaves komt te staan na de aankoop van 
je droomwoning hebben we per kamer voor je op een 
rijtje gezet wat niet meer 100% is. Waarvan de meeste 
niet belangrijk en niet storend, maar wel heel fijn om te 
weten: 
 
Voortuin buiten: 
+ In de appeltjesboom die nog steeds heel mooie 
appeltjes geeft en bloeit zit meeldauw. De huidige 
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bewoners hebben dit wel al behandeld, maar dit is nog 
niet volledig verdwenen.  
 
Hal beneden: 
+ Bij de overgang van de vloerbedekking (deurmat) bij 
binnenkomst naar het laminaat zit een zwarte 
overgangsstrip, waar een klein stukje uit is. 
+ De alarminstallatie is aanwezig (wat heel fijn is voor 
de veiligheid van deze woning) maar werkt op dit 
moment niet (de huidige bewoners hebben geen 
contract gehad en het altijd zo - niet werkend - laten 
hangen) 
 
Woonkamer: 
+ de vloer ziet er nog steeds prachtig uit. Doordat de 
stereobox bij het vlug dichtdoen van het gordijn (vlak 
voor vakantievertrek) van boven de vitrinekast naar 
beneden viel is er 1 beschadigd plekje in het laminaat 
vlakbij de vitrinekast. De vloer kan verder heel veel 
hebben dus is verder nog in heel goede staat. 
 
+ het slot van de schuifpui gaat moeizaam op slot, 
waardoor het zeer aan te raden is deze beter af te 
stellen om de schuifpui soepel op slot te kunnen 
draaien. Dit is door de huidige bewoners nog niet 
gerealiseerd omdat zij ook altijd gebruik maken van een 
balk als extra veiligheid voor de schuifpui. 
 
Keuken: 
+ Van de 7 spotjes doen er 6 het op het moment. Het 2e 
spotje van links van de 4 op rij werkt op dit moment niet 
en dient te worden vervangen (dit is de huidige 
bewoners zelf niet gelukt). 
+ koffiemachine: werkt goed en geeft overheerlijke koffie 
(zorgt altijd voor complimenten van bezoek). Wel is het 
zo dat de koffie alleen uit het rechter tuutje komt en niet 
uit de linker. Omdat dit al zo was vanaf het moment van 
intrek van de huidige bewoners en de koffie voor 1 
kopje koffie per keer goed kan worden gezet, hebben zij 
dit niet laten repareren.   
+ Er zit geen deur in naar de keuken (was al zo op 
moment van aankoop woning door de huidige 
eigenaren), wel scharnieren aanwezig. Er is recent wel 
een deur aangekocht, die ter overname kan worden 
gebruikt (en staat opgeslagen in de schuur). 
 
Trap naar boven: 
+ Op trede acht vanaf beneden gerekend aan de 
linkerzijde zie je als je goed kijkt een klein stukje 
beschadigd hout. 
 
Slaapkamer (rechtsboven, 15 m) 
+ plinten zijn niet meer in de kamer aanwezig 
 
Badkamer: 
+ Functioneert super, zie verdere toelichting zoals 
eerder gegeven bij vraag 8 A. 
 
Washok: 
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+ geen bijzonderheden om te vermelden anders dan dat 
de planken (die erg handig zijn) blijven hangen 
 
Grootste slaapkamer (links boven) 
+ plinten zijn in een deel van de kamer 
aanwezig/afwezig 
+ het eerste raamkozijn links is aan een schilderbeurt 
toe. Waarbij het ook handig is om één plankje als 
onderdeel van het kozijn te vervangen. Alhoewel het 
voor de huidige bewoners niet voor problemen heeft 
gezorgd is het bij extreme regenval met harde wind op 
het raam wel eens voorgekomen dat er een aantal 
druppels binnen zijn gekomen. Dus aan te raden om dit 
aan te pakken zodat dit niet meer voorkomt in de 
toekomst. 
 
Schuur: 
De raam in de schuurdeur bevat barsten door hard 
dichtduwen van het raam (de eerste barst was er al toen 
wij er kwamen wonen). Werkt verder nog helemaal 
goed, komt geen regen in oid dus vandaar door huidige 
bewoners niets aan gedaan. 
+ De schuurdeur klemt, dus bij het dichtdoen druk je 
deze boven goed aan. Simpel op te lossen door boven 
aan de zijkant de deur een stukje op te schuren. 
+ Je ziet wat andere kleur verfplekjes dan de originele 
kleur op de deur, dit omdat de huidige bewoners kort na 
het schilderen door fietsen  in en uit de schuur halen 
wat hadden beschadigd. Gelakt en geverfd zodat het 
hout goed blijft. Daardoor dus in een andere kleur. 
+ De schuurdeur heeft zoals eerder aangegeven een 
ander slot en daarmee een andere sleutel dan 
voordeur- en schuifpui 
Ook voor de poort is een aparte sleutel aanwezig (waar 
er 2 van zijn). 
 
Tuin achter: 
+ De Palmbomen die prachtig zijn kun je richting min 10 
graden inpakken met de doeken die in de schuur 
achterblijven en die je heel simpel om de palmbomen 
heen wikkelt. Leek de huidige bewoners handig om met 
jou als aankomend eigenaar te delen zodat de 
palmbomen nog heel lang goed en mooi blijven. 
+ Als je je afvraagt, waar komt de gedeeltelijk andere 
kleur schutting vandaan? Dat komt omdat op die plek 
eerst een ingebouwde loungebank stond die ook als 
schutting diende. Deze is dit voorjaar vervangen. Van 
de nieuwe schutting staat nog een deel in de schuur, die 
achterblijft voor jou als nieuwe eigenaar, mocht je die in 
de toekomst nog willen gebruiken. 
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De door Ingrid van Eck Makelaardij en verkoper verstrekte vrijblijvende informatie dient 
uitsluitend gezien te worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen 

van een bod.




Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld, wordt noch door Ingrid van 
Eck Makelaardij noch door diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanv-

aard voor de juistheid dan wel volledigheid van de verstrekte, nog te verstrekken of 
vermelde gegevens.




Koopovereenkomst conform NVM model. Notaris ter keuze van de kopende partij. Tot 

zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij wordt door de 
kopende partij binnen één week na verstrijken van de ontbindende voorwaarden een 

waarborgsom (of bankgarantie) in handen van de notaris gestort groot 10% van de 
koopsom. Alle baten, lasten en verschuldigde canons waaronder begrepen heffingen die 

voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen 


