
maandag, februari 6, 2023

Vragenlijst deel B

Deze vragenlijst is samengesteld, omdat bij het kopen en verkopen van een woning (onroerende zaak)
op de koper een eigen onderzoeksverantwoordelijkheid rust om zich zo op een goede wijze een beeld
te vormen over de woning die hij wil kopen, terwijl op de verkoper de verplichting rust om aan de koper
alle relevante omstandigheden te melden die hem bekend zijn en waarvan hij in redelijkheid mag
verwachten dat deze informatie van belang is voor de besluitvorming bij de koper.
De vragenlijst bestaat uit twee delen:

Deel A heeft betrekking op u als verkoper en wordt alleen met de makelaar gedeeld
Deel B: heeft betrekking op de woning en wordt aan (potentiële) kopers verstrekt

 

Bijzonderheden

Zijn er nadat u destijds eigenaar geworden bent, nog andere (aanvullende)akten opgesteld met 
betrekking tot het perceel en de woning?

Nee

Zijn er afspraken gemaakt met een eigenaar van één van de aangrenzendepercelen?(Denk 
hierbij o.a. aan: afspraken/regelingen over het gebruik en/of onderhoudvan een poort, tuin, 
grond, schuur, erfafscheiding, garage of (mondelinge)overeenkomsten met verschillende 
buren, toezeggingen, etc.)

Nee

Staan de huidige terreinafscheidingen volgens u op de kadastrale grens?

Ja

Staan uw gebouwen of bouwwerken helemaal op het eigen perceel?

Ja

Heeft u grond (of losse percelen) van derden in gebruik?

Nee

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)

Nee
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Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing op de woning (u bent verplicht uw woning 
eerst aan de gemeente ter verkoop aan te bieden)?

Nee

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning (u bent verplicht om een aantal 
jaar de woning zelf te bewonen)?

Nee

Is het u bekend dat het pand mogelijk wordt aangewezen en/of in aanmerking komt voor 
particuliere stads- of  dorpsgezicht?

Nee

Is het u bekend dat het pand mogelijk wordt aangewezen en/of in aanmerking komt voor een 
gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument

Nee

Is het pand volgens het bestemmingsplan of een overige aanwijzing een beeldbepalend of 
karakteristiek object?

Nee

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling?

Nee

Is er sprake van onteigening?

Nee

Is er reeds sprake van verhuur van de grond of woning aan derden?

Nee

Zijn er over het pand procedures gaande bij de huurcommissie, rechter of een andere instantie 
(bijv. onteigening)?

Nee

Is er (in het verleden) bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking?

Nee

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

Nee
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Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het pandvoor een deel 
kunnen worden teruggevorderd?

Nee

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

Nee

Is er sprake van een omzetbelastingheffing wanneer het pand wordt verkocht (bijvoorbeeld 
vanwege een bestemmingswijziging of ingrijpende verbouwing)?

Nee

Hoe gebruikt u de woning nu? 
Woning

Is dit gebruik door de gemeente of overheid toegestaan?

Ja

Gevels

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of vochtige plekken?

Nee

Is er sprake van scheurvorming die niet hersteld is of die regelmatigterugkomt?

Nee

Zijn de gevels tijdens de bouw van het pand geïsoleerd?

Ja

Zijn alle geveldelen volledig geïsoleerd?

Ja

Zijn de gevels ooit gereinigd of geïmpregneerd?

Nee

Daken

Hoe oud zijn de platte daken van het pand (indien van toepassing)?
Nvt

Hoe oud zijn de overige daken van het pand (indien van toepassing)?
Vanuit de bouw (2014)
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Heeft u last van lekkages aan de daken (gehad)?

Nee

Zijn er in het verleden enige gebreken geconstateerd aan de dakconstructie (bijvoorbeeld 
doorbuigende, krakende, beschadigde of aangetaste dakdelen)?

Nee

Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen of repareren?

Nee

Is het dak tijdens de bouw van het pand geïsoleerd?

Ja

Zijn alle dakdelen volledig geïsoleerd?

Ja

Zijn er regenwaterafvoeren lek of verstopt?

Nee

Zijn er dakgoten lek of verstopt?

Nee

Kozijnen, ramen en deuren

Functioneren alle scharnieren en sloten naar behoren?

Ja

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

Ja

Beschikt het pand over geïsoleerde beglazing (bijvoorbeeld: dubbel glas)?

Ja

Zijn alle ramen geïsoleerd?

Ja

Is er bij het geïsoleerde glas sprake van condens tussen het glas (lekke ruiten)?

Nee

Vloeren, plafonds en wanden
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Is er sprake van optrekkend vocht en/of vochtdoorslag op vloeren, plafonds of wanden?

Nee

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

Nee

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

Nee

Zijn er problemen met de afwerking van de wanden (bijvoorbeeld  loslatend behang of 
spuitwerk, loszittend tegelwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.)?

Nee

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

Nee

Is de vloer tijdens de bouw of daarna geïsoleerd?

Ja

Zijn alle vloerendelen volledig geïsoleerd?

Ja

Kelder, kruipruimte en fundering

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering van het pand?

Nee

Is er een kruipruimte of kelder toegankelijk

Nee

Installaties

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig in het pand?
WTW

Van welk merk is deze installatie?
Zehnder

Wat is de leeftijd van de installatie?
2014
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Wanneer is de installatie voor het laatst onderhouden?
2021 Filters vervangen

Is het onderhoud van de installatie uitgevoerd door een erkend bedrijf?

Nee

Zijn recentelijk punten opgevallen met betrekking tot de installaties(bijvoorbeeld meer dan 1 
keer per jaar de cv-installatie bij moeten vullen)?

Nee

Zijn er radiatoren die niet (goed) warm worden?

Nee

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken of beschadigd zijn?

Nee

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

Nee

Beschikt de woning over vloerverwarming?

Ja

Waar en welke ruimte?
Over de gehele woning

Zijn er kamers of overige ruimtes die niet (goed) warm worden?

Nee

Beschikt de woning over zonnepanelen?

Nee

Is de elektriciteit (elektrische installatie) in de woning vernieuwd?

Nee

Beschikt de woning over een schoorsteen?

Nee

Zijn er ten slotte nog overige gebreken aan aanwezige (technische) installaties?

Nee

Sanitair en riolering
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Zijn er beschadigingen of mankementen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en 
kranen?

Nee

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

Ja

Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool?

Ja

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

Nee

Zijn er overige voorzieningen, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig?

Nee

Diversen

Wat is het bouwjaar van de woning
2014

Is de grond van het perceel verontreinigd?

Nee

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

Nee

Is het pand, voor zover u bekend, aangetast door houtworm, boktor, anderongedierte, 
zwammen of andere schimmels?

Nee

Is er voor zover u bekend sprake van chloridenschade/roestvorming(betonrot)? (Betonrot komt 
o.a. voor in kruipruimtes van woningen gebouwd in deperiode van 1965 t/m 1980 die voorzien 
zijn van betonnen vloerelementenvan o.a. het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere 
betonelementen, bijv.balkons kunnen aangetast zijn.)

Nee

Verbouwingen

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

Nee
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Bent u in het bezit van een Energielabel?

Ja

Welk label heeft de woning?
A

Vaste lasten

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting?
€ 1.022,00

Belastingjaar:
2022

Wat is de WOZ-waarde?
€ 301.000,00

Peiljaar:
2022

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?
€ 137,36

Belastingjaar:
2022

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?
€ 65,85

Belastingjaar:
2022

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven?

Gas:
€ 0,00

Elektra:
€ 42,00

Blokverwarming:
€ 87,58

Overig:
€ 22,69

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

Nee
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Is er sprake van erfpacht of opstalrecht?

Nee

Zijn alle verschuldigde gemeentelijke belastingen al betaald?

Ja

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

Nee

Is er om te parkeren in de straat een parkeervergunning nodig?

Nee

Garanties

Zijn er onderhoudscontracten en/of garantieregelingen van goederen die meeverkocht worden 
(bijv. SKW-garantie, CV-ketel onderhoudsabonnement,garantie op keukenapparatuur, boiler)

Ja

Welke contracten lopen er?
SKW garantie

Nadere informatie

Zijn er overige zaken die de woonsituatie beïnvloeden en de toekomstige koper naar uw 
mening moet weten?
Nee
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