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Omschrijving 

 

Soderblomstraat 15, 2131 GA Hoofddorp 
 
Ruime hoekwoning in de gewilde wijk Pax!   
  
English text below  
------------------------  
  
Aan een rustige straat in de gewilde kindvriendelijke wijk Pax gelegen ruime hoekwoning met parkeerplaats op eigen 
terrein en een kinderspeelplaats om de hoek.  
De tuin is gunstig gelegen op het westen, u kunt hier tot in de avonduren van de zon genieten. Deze zeer verzorgde 
nette hoekwoning is aan de voorzijde autoluw en bevindt zich op een centrale locatie in één van de kindvriendelijkste 
buurten van Hoofddorp. De woning bevat een lichte doorzonwoonkamer, welke is voorzien van gestucte wanden, een 
kersenkleurige laminaatvloer, schuifpui naar de zonnige achtertuin met achterom op het westen en een moderne 
open keuken met diverse inbouwapparatuur. Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en een 
moderne badkamer. De ruime open zolder met diverse bergingsmogelijkheden en was- en droogruimte biedt tevens 
mogelijkheden voor het realiseren van extra slaapkamers.  
  
Omgeving:  
De ruim en groen opgezette wijk Pax met winkelcentrum met o.a. een supermarkt, bloemist en tandarts, scholen en 
wijkvoorzieningen is centraal gelegen in Hoofddorp. Het centrum van Hoofddorp is eenvoudig bereikbaar evenals de 
recreatievoorzieningen en het openbaar vervoer (o.a. R-net) die op loopafstand zijn gelegen. Ook de uitvalswegen 
naar Schiphol, Haarlem, Amsterdam en Den Haag zijn eenvoudig bereikbaar. Ook per trein reist u eenvoudig naar 
Amsterdam CS en verder. De auto kan daarvoor op 5 minuten rijden bij de overdekte P+R garage voor € 4,50 per dag 
geparkeerd worden.  
  
Indeling:  
Begane grond:  
Via de ruime voortuin met parkeerplaats op eigen terrein bereikt u de hal met meterkast en toegang tot het toilet met 
fonteintje en de lichte doorzonwoonkamer. De lichte doorzonkamer met gestucte wanden en kersenkleurige 
laminaatvloer is voorzien van een grote kunststof schuifpui welke direct toegang geeft tot de fijne overkapping en de 
ruime achtertuin met achterom op het westen.   
Aan de achterzijde van de woonkamer treft u tevens de open keuken in hoek-opstelling aan voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, zoals een koel-vriescombinatie, vaatwasser, een vrijstaande RVS 5-pits gasfornuis met RVS 
afzuigkap en magnetron.  
  
Eerste verdieping:  
Ruime overloop met toegang tot drie ruime slaapkamers en de badkamer. De hoofdslaapkamer aan de achterzijde van 
de woning is voorzien van een airco installatie. De geheel in lichte kleurstelling betegelde badkamer is voorzien van 
een wastafelmeubel, een ligbad, douchecabine en toilet. De gehele verdieping is voorzien van glad gestucte wanden 
en een eikenkleurige laminaatvloer.  
  
Zolder:  
Via een vaste trap bereikt u de open zolder met ruime bergingsmogelijkheden, cv-ketel opstelling (Bosch 30 HRC 
bouwjaar 2010) en wasmachine en droger aansluiting. Tevens biedt de zolder mogelijkheden voor het realiseren van 
extra slaapkamer(s).  



 
 

 

 
Hein Makelaars Team 

Vergierdeweg 288 
2026 ZK, HAARLEM 

Tel: 023-2001047 
E-mail: info@heinmakelaarsteam.nl 

www.heinmakelaarsteam.nl 

  
Bijzonderheden:  
  
- Bouwjaar 1977, kavelgrootte ca. 162m²  
- Woonoppervlakte 104m², inhoud 354m³  
- Woonkamer voorzien van kersenhouten laminaatvloer  
- Kozijnen vervangen door kunststof kozijnen vv isolatieglas (2017)  
- Dak volledig geïsoleerd in april 2022  
- Hoofdslaapkamer voorzien van een airco unit  
- Lopende garantie op dak reparatie en elektrische rolluiken  
- Autoluwe locatie in gewilde groene wijk Pax  
- Diverse (basis)scholen in de omgeving  
- Bushalte R-Net naar Amsterdam of Haarlem op enkele minuten loopafstand  
- Centrum van Hoofddorp binnen enkele minuten fietsafstand  
  
ENGLISH   
  
Spacious corner house in the popular Pax district!  
  
Spacious corner house with on-site parking and a children's playground around the corner, located on a quiet street in 
the popular child-friendly neighborhood of Pax.  
The garden is conveniently located on the west, so you can enjoy the sun until the evening hours. This very well 
maintained corner house is car-free at the front and is centrally located in one of the most child-friendly 
neighborhoods in Hoofddorp. The house contains a bright living room, which is equipped with stucco walls, a cherry-
colored laminate floor, sliding doors to the sunny backyard with a west-facing back entrance and a modern open 
kitchen with various built-in appliances. On the first floor there are three spacious bedrooms and a modern bathroom. 
The spacious open attic with various storage options and washing and drying room also offers possibilities for creating 
extra bedrooms.  
  
Environment:  
The spacious and green Pax district with a shopping center including a supermarket, florist and dentist, schools and 
neighborhood facilities is centrally located in Hoofddorp. The center of Hoofddorp is easily accessible, as are the 
recreational facilities and public transport (including R-net), which are located within walking distance. The roads to 
Schiphol, Haarlem, Amsterdam and The Hague are also easily accessible. You can also easily travel to Amsterdam CS 
and beyond by train. The car can be parked a 5-minute drive away at the covered P+R garage for € 4.50 per day.  
  
Layout:  
Ground floor:  
Through the spacious front garden with parking on site you reach the hall with meter cupboard and access to the 
toilet with hand basin and the bright living room. The light sun room with stucco walls and cherry-colored laminate 
flooring has a large plastic sliding door which gives direct access to the fine roof and the spacious backyard with a 
west-facing back entrance.  
At the rear of the living room you will also find the open kitchen in a corner arrangement with various built-in 
appliances, such as a fridge-freezer, dishwasher, a freestanding stainless steel 5-burner gas stove with stainless steel 
extractor hood and microwave.  
  
First floor:  
Spacious landing with access to three spacious bedrooms and the bathroom. The master bedroom at the rear of the 
house is equipped with an air conditioning system. The fully tiled bathroom in light colors has a washbasin, a bath, a 
shower and toilet. The entire floor has smooth plastered walls and an oak-colored laminate floor.  
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Attic:  
Via a staircase you reach the open attic with ample storage options, central heating boiler (Bosch 30 HRC built in 2010) 
and washing machine and dryer connection. The attic also offers possibilities for the realization of extra bedroom(s).  
  
Particularities:  
  
- Built in 1977, lot size approx. 162m²  
- Living area 104m², capacity 354m³  
- Living room with cherry wood laminate flooring  
- Window frames replaced by plastic frames with insulating glass (2017)  
- Roof fully insulated in April 2022  
- Master bedroom with an air conditioning unit  
- Ongoing warranty on roof repair and electric shutters  
- Low-traffic location in the popular green district of Pax  
- Various (primary) schools in the area  
- The R-Net bus stop to Amsterdam or Haarlem is a few minutes' walk away  
- Center of Hoofddorp within a few minutes cycling distance 

 

Vraagprijs € 395.000,- k.k.
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 395.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Hoekwoning 
Aantal kamers : 5 kamers waarvan 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 354 m3 
Perceel oppervlakte : 162 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 104 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1977 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht 
Tuin : Achtertuin, voortuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  73 m2  
Garage : Geen garage 
Energielabel : C 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Dakisolatie, Dubbel glas 
C.V.-ketel : Bosch 30 HRC (Gas gestookt combiketel uit 2010, eigendom) 
   

Locatie 
Soderblomstraat 15  
2131 GA  HOOFDDORP 
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Begane grond 
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Eerste verdieping 
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Zolder 
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Berging 
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Situatieschets 
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kadastraal 
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Lijst van zaken 
 

 

 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:     

- Legplanken in slaapkamers     

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

-      

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)     

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

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

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)     

-      

-      

 

Overig 
    

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

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overgen

omen 

CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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Vragenlijst voor de verkoop van een woning 
 

DEEL B 
 
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? 

Nee 

 

b. Zijn er voor zover u bekend 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.) 

 

 

 Zo ja, welke zijn dat : _________________________________________________ 
 

c. Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u 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.) 

 

 

 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? 

 

 

 Zo ja, graag nader toelichten : _________________________________________________ 
 

e. Heeft u grond van derden in gebruik?  
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

f. Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, 
optierechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.?  
(Bijvoorbeeld recht van overpad, 1e recht van koop verstrekt aan derden, lopende, geschillen 
afspraken met betrekking tot gebruik van grond aan of van derden, verhuur, optiebedingen, etc.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

g. Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing? Nee 
 

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

 Zo ja, hoe lang nog? : _________________________________________________ 
 

i. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht? Nee 
 

 Is er sprake van een gemeentelijk of rijksmonument? Nee 
 

 Is er sprake van een beeldbepalend object? Nee 
 

j. Is er sprake van ruilverkaveling? Nee 
 

k. Is er sprake van onteigening? Nee 
 

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

 Zo ja: 
- is er een huurcontract? 

 
Ja / Nee 

 

 - welk gedeelte is verhuurd? : _________________________________________________ 
 

 - welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? : _________________________________________________ 
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 - 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.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke is/zijn dat? : _________________________________________________ 
 

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? 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? 

Nee 

 

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

Nee 

 

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

r. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?  
(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woonwoning met 
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.) 

Nee 

 

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

: Tweede verblijfplaats (woning) 

 

t. Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja 
 
2. Gevels 

a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? Ja 
 

 Zo ja, waar? : Voorkant: Dakgootpijp tussen de buren gerepareerd door 
loodgieter. 

 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?  
 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Nee 
 

d. Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee 
 

 Zo ja, volgens welke methode? : _________________________________________________ 
 
3. Dak(en) 

a. Hoe oud zijn de daken?  

 Platte daken : _________________________________________________ 
 

 Overige daken : Na stormschade in 2022: Nieuwe dakpanlatten met 
dampdoorlatende folie aan de voorkant. Controle en 
vervangen van beschadigde dakpannen op het hele dak. 
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Reinigen en impregneren van het hele dak. Verzinken van 
de goot rondom het hele huis. Dit alles is gedaan in april 
2022. 

 

b. Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

Nee 

 

 Zo ja, waar? : Door mij niet bekend 
 

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

e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Ja 
 

 Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?  Ja / Nee / 
Gedeeltelijk 

 

f. Zijn de regenwaterafvoeren in orde? Nee 
 

 Zo nee, toelichting : _________________________________________________ 
 

g. Zijn de dakgoten in orde? (Bijvoorbeeld lekkage.) Nee 
 

 Zo nee, toelichting : _________________________________________________ 
 
4. Kozijnen, ramen, en deuren 

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

: Kozijnen en ramen in slaapkamers en living zijn vernieuwd 
door wijlen mijn broer (in 2017??) 

 

 Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja / Nee 
 

b. Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja 
 

 Zo nee, toelichting : _________________________________________________ 
 

c. Zijn alle sleutels aanwezig? Ja 
 

d. Is er sprake van isolerende beglazing?  Ja 
 

e. Is er bij isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? 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 
 

 Zo ja, waar? : Inbouwkast inkomsthal plafond 
 

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? 

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.) 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : Niet aan mij bekend 
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e. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, 
beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

f. Is er sprake van vloerisolatie?  
 
6. Kelder, kruipruimte en fundering 

a. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?  
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

b. Is de kruipruimte toegankelijk? Ja 
 

c. Is de kruipruimte droog? Ja 
 

d. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Nee 
 

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

Nee 

 

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

 Zo ja, welk type CV-ketel is het en hoe oud is deze? : Bosch 30 HRC van 2010 
 

 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? : Elk jaar onderhoud - laatste 12/5/2022 
 

b. Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de CV-installatie noodzakelijk? Nee 
 

 Zo ja, hoe vaak? : _________________________________________________ 
 

c. Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

f. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

: _________________________________________________ 

 

h. Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja 
 

i. Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee 
 

 Zo ja, wanneer? : _________________________________________________ 
 

 Zo ja, welke onderdelen? : _________________________________________________ 
 

j. Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 

 
7. S

a
n

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? Ja 
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a. 
 

 Zo ja, welke? : Rubber manchet (?) in toilet in badkamer 
 

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

 Zo nee, welke niet? : _________________________________________________ 
 

c. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja 
 

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

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

e. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? Nee 
 
8. Diversen 

a. Wat is het bouwjaar van de woning? : 1977 
 

b. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig?  
 

 Zo ja, welke en waar? : _________________________________________________ 
 

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

d. Is er sprake van loden leidingen in de woning? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

e. Is de grond voor zover bekend verontreinigd? Nee 
 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport?  
 

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

f. Is er voor zover bekend een olietank aanwezig? Nee 
 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?  
 

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Ja / Nee 
 

g. Is er sprake van overlast door ongedierte in en om de woning? (Muizen, ratten, kakkerlakken etc.) Nee 
 

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

 Is deze aantasting al eens behandeld?  
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 Zo ja, wanneer? : _________________________________________________ 
 

 Zo ja, door welk bedrijf? : _________________________________________________ 
 

i. Is er voor zover bekend 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 betonelementen vb. 
balkons kunnen aangetast zijn.) 

 

 

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

 

 

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

 Zo ja, welke label? : _________________________________________________ 
 
9. Vaste lasten 

a. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerende zaakbelasting? € 211 
 

 Belastingjaar : 2022 
 

b. Wat is de WOZ-waarde? € 287000 
 

 Peiljaar? : 2022 
 

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € 59 
 

 Belastingjaar? : 2022 
 

d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? € 137 
 

 Belastingjaar : 2022 
 

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

 Elektra: € _________ 
 

 Blokverwarming: € _________ 
 

f. Zijn er leasecontracten? (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, CV-ketel etc.) Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

 Hoe lang lopen de contracten nog? : _________________________________________________ 
 

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

 Heeft u alle canons betaald? Ja / Nee 
 

 Is de canon afgekocht? Ja / Nee 
 

 Zo ja, tot wanneer? : _________________________________________________ 
 

h. Heeft u alle gemeenschappelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja 
 

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

 Zo ja, hoe hoog? : _________________________________________________ 
 

 Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee 
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 Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per jaar? € _________ 
 
10. Garanties 

 Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper zoals 
dakbedekking, CV-installatie, dubbele beglazing, GIW-garantie etc? 

Ja 

 

 Zo ja, welke? : Dakreparatie, Elektrische rolluiken 
 
Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Belangrijke zaken 
 
Welke verkoopprocedure wordt er gehanteerd? 
  
Verkoopsysteem A: 
Zodra de woning c.q. het pand op de markt komt, krijgt degene die als eerste naar het oordeel van de verkoper (of 
cliënt/makelaar) een serieus en onderhandelbaar openingsbod heeft uitgebracht de positie van de eerste bieder. 
Tijdens de onderhandelingen met de eerste bieder kunnen bezichtigingen met andere koopgegadigden voor de 
woning gewoon plaatsvinden. Andere koopgegadigden worden bij de bezichtiging gemeld dat er inmiddels een 
openingsbod van de eerste bieder op de woning c.q.  het pand rust (het geboden bedrag en de naam van de eerste 
bieder worden niet gemeld). Om de onderhandelingen met de eerste bieder af te breken c.q. af te dwingen hebben de 
andere koopgegadigden de mogelijkheid om een éénmalig en uiterst bod uit te brengen met hun maximale 
aankoopsom en voorwaarden (eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum, roerende zaken e.d.). De 
verkopende makelaar bespreekt vervolgens deze biedingen met de verkoper en kan vervolgens de eerste bieder een 
uiterst verkoopvoorstel doen. Indien de eerste bieder hierop ingaat wordt met hem een koopovereenkomst gesloten. 
Zo niet dan is de verkoper vrij met één van de andere koopgegadigden een koopovereenkomst te sluiten. 
  
Amsterdams biedsysteem 
Zodra de woning op de markt komt, krijgt degene die als eerste, naar het oordeel van de verkoper, een als zodanig 
aanvaardbaar openingsbod heeft uitgebracht, de positie van de eerste bieder. Tijdens de onderhandelingen met de 1e 
bieder kunnen bezichtigingen met andere koopgegadigden voor de woning gewoon plaatsvinden. Andere 
koopgegadigden wordt bij de bezichtigingen gemeld dat er inmiddels een openingsbod van de 1e bieder op de woning 
rust (bedrag en naam bieder worden uiteraard niet genoemd). Om de onderhandelingen met de eerste bieder af te 
breken c.q. af te dwingen, hebben andere koopgegadigden de mogelijkheid om een éénmalig een uiterst voorstel 
(STORTINGSBOD) uit te brengen, welke hun koopsom aangeeft, alsmede hun voorwaarden (eventuele ontbindende 
voorwaarden, opleveringsdatum, roerende zaken e.d.). Indien het stortingsbod voor de verkoper voldoende is om te 
verkopen zal de verkopend makelaar aan de eerste partij vragen ZIJN uiterst voorstel neer te leggen. Is dit voor de 
verkopende partij voldoende, zal de koop worden gesloten met de eerste partij. Indien het laatste voorstel voor de 
verkoper niet voldoende is, zal met de uitbrenger van het beste stortingsbod de koop worden gesloten. 
  
NB. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van gunning voor, alsmede het recht van tussentijds wijzigen van 
het te hanteren verkoop- of biedsysteem. 
  
  
Ouderdomsclausule 
Indien de woning ouder is dan ca. 10 jaar, betekent dit dat de eisen die aan de (bouw)kwaliteit gesteld mogen worden 
in het algemeen (aanzienlijk) lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan 
gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de staat van o.a. de elektriciteits-, gas-, (CV-) en waterinstallatie, niet voor 
riolering/afvoeren, noch voor de staat van de fundering, het dak/de daken, de muren/gevels, de schoorstenen, de 
goten, de vloeren, de plafonds, het houtwerk van de kozijnen, ramen en deuren, de beglazing, het sanitair en de 
keuken. Verkoper staat niet in voor de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht, noch voor de afwezigheid van 
enig ongedierte/schimmels (houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet 
belemmerend te werken op het woongebruik. 
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Asbestclausule 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende 
materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart ermee 
bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de 
onroerende zaak kan voortvloeien. 
  
Milieuclausule 
Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van het bericht (voor zover aanwezig) van de milieudienst van de 
betreffende gemeente of bodemloketrapport van de provincie Noord-Holland dat m.b.t. het perceel is afgegeven. 
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of het grondwater op het perceel. Koper vrijwaart 
verkoper van alle aansprakelijkheid die uit eventuele aanwezigheid van enige vorm van verontreiniging (van bodem, 
grondwater e.d.) zou kunnen voortvloeien. 
  
Waterhuishoudingsclausule 
Door gewijzigde duinwaterbeheer kunnen ook in de toekomst grondwaterstanden optreden afwijkend van de huidige 
situatie. Indien nu of in de toekomst hinder wordt ondervonden van de stand van het grondwater, vrijwaart verkoper 
de verkoper van iedere aansprakelijkheid. 
  
Funderingsclausule 
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid 
die uit eventuele funderingsproblematiek kan voortvloeien. 
  
Niet zelfbewoningclausule 
(Van toepassing indien de verkoper de woning niet (recent) zelf heeft bewoond). 
Verkoper, handelend als gemeld, heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij bij het verkochte niet 
(recent) zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken 
aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit 
kader zin partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening 
van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopprijs hiermee rekening is gehouden. 
  
Energielabel  
(Energie Prestatie Advies Label – EPA Label) 
Sinds 1 januari 2015 heeft de rijksoverheid een voorlopig energielabel afgegeven voor iedere woning in Nederland. 
Verkoper is vanaf die datum verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het 
niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van de verkoper. De aan het definitief maken 
verbonden kosten zijn voor de verkoper. 
  
Toelichtingsclausule 
(NEN2580) 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen 
in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 
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Wat is mijn woning waard?     
  
  
  
      
                                                    
  
Bent u benieuwd naar de verkoopwaarde van uw woning? 
Deze coupon geeft u recht op een gratis en geheel vrijblijvende waardebepaling van uw huidige woning. Deze waarde 
kan van belang zijn bij uw aankoopbeslissing. 
  
Naam:__________________________________________________________________________ 
  
  
Adres:__________________________________________________________________________ 
  
  
Postcode en woonplaats: __________________________________________________________ 
  
  
Telefoon: _______________________________________________________________________ 
  
  
Mobiel: ________________________________________________________________________ 
  
  
Email: __________________________________________________________________________ 
  
  


