
  

  

 

 

  

Dit karakteristieke jaren ‘30, vrijstaande woon/winkel pand (ca. 225m² / 815m³) met diepe achtertuin (perceel 

285m²) is gelegen aan de Secretaris Varkevisserstraat 335. Het object heeft een horeca vergunning en is 

geschikt voor diverse doeleinden. Te denken valt aan een combinatie van wonen, werken of verhuur. 

Interesse? Kom kijken en informeer naar uw mogelijkheden!             

 

Vraagprijs: www.kooitje.nl 

 

  Secretaris Varkevisserstraat 335 - KATWIJK 
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http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.robpillen.nl/plaatjeslayout/taxateursunie.JPG&imgrefurl=http://www.robpillen.nl/aangeslotenbij.html&h=305&w=603&tbnid=4eRr4xwsalH9eM:&zoom=1&docid=PyY_z8Ir8X4yvM&ei=HI1DVajjI5HoaJv2gcgF&tbm=isch&ved=0CEoQMygjMCM


 
 
 
 
   
    

 
 
 

 

 

 

 

Secretaris Varkevisserstraat 335, 2225 LD KATWIJK 

INDELING 

Indeling: Begane grond: Winkelruimte, thans verhuurd en in gebruik als cafetaria. Oppervlakte 

begane grond is ca. 135m². Indeling: Entree, winkel/restaurant en toegang tot 2 toiletgroepen. De 

winkelpui is ca. 7,20 m breed. Toegang tot de keuken/magazijn. Via de keuken is er toegang tot de 

bijkeuken met CV-opstelling. Van uit de bijkeuken is er ook een buitendeur naar de voorzijde. Dan 

is er toegang tot een praktijkruimte met aansluitend een kantoorruimte met een toiletgroep. Via de 

praktijkruimte geeft de schuifpui toegang tot de achtertuin. Vanuit het kantoor is de in de achtertuin 

gelegen sauna bereikbaar en is ook de achtertuin bereikbaar. Via een separate zijentree is er de 

opgang naar de woon verdiepingen. Tevens is hier de meterkast.  De winkel/restaurant en de 

praktijkruimte/kantoor zijn afzonderlijk bereikbaar en verhuurbaar.  

 

1e verdieping: het woongedeelte op de 1e verdieping is ca. 62m² groot en verdeeld in de 

overloop/hal met toegang tot de badkamer, woonkamer, toilet, slaapkamer en keuken. De 

woonkamer is ca. 27m² groot en aan de voor kant gesitueerd met een mooi uitzicht over de 

Secretaris Varkevisserstraat. De slaapkamer is op de achterzijde gesitueerd en voorzien van een 

vaste kast. Vanuit de slaapkamer is er uitzicht op de diepe achtertuin. De badkamer is keurig, licht 

betegeld en voorzien van een bad/douche ruimte en een wastafel. De keuken is zeer netjes en 

voorzien van diverse inbouw apparatuur. Vanuit de keuken is er toegang tot het plat dak / 

dakterras (Zuiden) van maar liefst ca. 51m²!. Via een vaste trap is de achtertuin bereikbaar.  

2e verdieping: via een trap is de 2e verdieping bereikbaar. De 2e verdieping is verdeeld in 2 

ruimtes namelijk een grote 2e slaapkamer gesitueerd aan de voorzijde en een onverdeelde ruimte 

die met weinig moeite uitstekend dienst kan gaan doen als 3e slaapkamer. Door de hoge 

kapconstructie is er veel ruimte in de hoogte en is er ook voldoende praktische kastruimte 

beschikbaar.   

Tuin: De achtertuin is gesitueerd op zonnige Zuiden en is ca. 15 meter diep en 5,25m breed. Fraai 

aangelegd met een vijver, via de achtertuin is de sauna bereikbaar en via een trap het platte dak / 

dakterras. Ook is via de schuifpui de praktijkruimte bereikbaar. Er kan achterom een brandgang 

gecreëerd worden naar de Randweg.   

BIJZONDERHEDEN 

Bouwjaar: ca. 1935. Winkel / kantoorruimte: ca. 135m². Woonoppervlakte: ca. 90m². 

Perceeloppervlakte: 285m². Inhoud: ca.815m³. Cv installatie: Remeha Avanta HR combi 2016 

t.b.v. woning. Eigen op en ingang naar het woongedeelte. Wonen en werken combineren. Aantal 

kamers (woongedeelte): 4. Aantal slaapkamers: 2/3. Isolatie: dubbelglas. Nabij het centrum van 

Katwijk aan Zee gelegen.  

   

 
 

  



 
 
 
 
   
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 
 
 
   
    

 
 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 
 
 
 
   
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 
 
 
   
    

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
   
    

 
 
 

PLATTEGROND   

 



 
 
 
 
   
    

 
 
 

  



 
 
 
 
   
    

 
 
 

 

Dé makelaar die weet waar ú zich thuis voelt 
 

 Verkopen, aankopen, taxeren 

 Positief, no-nonsense 

 Laagdrempelig 

 Deskundig, enthousiast 

 Persoonlijke aandacht 

 Transparante prijzen altijd inclusief BTW 

 
Het team van Kooitje Makelaarsdiensten staat klaar voor uw verhaal, uw situatie en uw woonwensen! 

We willen u graag persoonlijk leren kennen; Wat drijft u? Wat zijn uw wensen? Wellicht laten wij u 

mogelijkheden zien waar u zelf nog niet aan heeft gedacht! Wij willen u een dienstverlening bieden die bij u 

past en waar u echt wat aan heeft!  

U bent van harte welkom, wij helpen u graag verder! 

 

Team Kooitje Makelaarsdiensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inhoud van deze brochure is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.  

 

VBO Makelaar Kooitje Makelaarsdiensten 

Groote Steeg 1 A 

2223 EL Katwijk ZH 

T: 071-3015748 

 
info@kooitjemakelaarsdiensten.nl 

www.kooitje.nl 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Anita

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 26 november 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

Secr. Varkevisserstraat 335, 2225 LD Katwijk

ROERENDE ZAKEN

Exterieur:

overnam
e

blijft achter

gaat m
ee

n.v.t. Warmwatervoorziening / CV:

overnam
e

blijft achter

gaat m
ee

n.v.t.

tuinaanleg / (sier)bestrating / geiser X

beplanting / erfafscheiding CV Ketel Hr combi 2016 X

vijver + goudvissen X close-in-boiler X

buitenverlichting Electra buiten X thermostaat X

tuinhuisje / buitenberging X kachels, aantal: X

Veiligheid / Alarm: Isolatievoorzieningen:

veiligheidssloten X voorzetramen X

alarminstallatie X radiatorfolie X

Rolluiken / Zonwering: Keukenblok + kastjes:

rolluiken buiten voor X kastjes / keukenblokverlichting X

rolluiken buiten achter SK electrisch X

zonwering binnen voor X (Inbouw)apparatuur, te weten:

zonwering buiten achter X gaskooktoestel 4 pits X

afzuigkap X

Luxaflex: koel/vriescombinatie X

begane grond/ Lamellen X Hete lucht oven X

eerste etage/ Lamellen X vaatwasser X

tweede etage/ Luxaflex X wasmachine X

droger X

Rolgordijnen: vriezer X

begane grond X Magnetron X

eerste etage X

tweede etage X In- / Opbouwverlichting:

inbouwverlichting / dimmers / keuken

Gordijnrails: inbouwverlichting / Bk X

begane grond X opbouwverlichting/ deels i.v. X

eerste etage X

tweede etage X Sanitaire voorzieningen:

wastafels X

Gordijnen: badkameraccessoires X

begane grond X toiletaccessoires X

eerste etage X veiligheidsschakelaar wasautomaat X

tweede etage X (2x aansluiting electra

kracht stroom sauna 3 fasen)

Vitrage:

begane grond X

eerste etage X (Losse) Kasten / Planken:

tweede etage X losse kast(en) Inventus X

losse hor X boeken- / legplanken X

Vaste kast X

Vloerbedekking:

begane grond X

eerste etage X

tweede etage X

Parket / Laminaat:

begane grond Houten vloer X

eerste etage Hout/laminaat X

tweede etage Novilon X Overige zaken:

Sauna plus toebehoren X

Open haard met toebehoren: X

open haard met korf X

toebehoren t.b.v. open haard X

Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn, maar waarvan 

eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 

huurcontracten zijn over te nemen (bijvoorbeeld: keukens, open 

haarden, cv-ketels, kozijnen, boilers, geisers) te weten:

X

1 Paraaf verkoper: Paraaf koper:      



     

 

 
 
Deel 2: Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak 
 
   
1. Deze vragenlijst heeft betrekking op het appartement / perceel  

 Adres: Secretaris Varkevisserstraat 335, 2225 LD Katwijk  
   
2. Aankoop   

 Datum van aankoop: 24-09-1992  
 Bij welke notaris is destijds de overdracht geweest?  

Notaris Berntsen te Katwijk 
 

   
3. Erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, opstal, overige rechten en verplichtingen  

 Rusten er zover u weet rechten op het pand, zoals erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, 
optierechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen, etc.?  

☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke?   
  

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

 Per welke datum kan de canon worden aangepast?   
 Is deze eeuwigdurend of is er een einddatum bekend? Einddatum:   
 Is de erfpacht afgekocht?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, tot welke datum?   
 Bestaat de mogelijkheid de erfpachtgrond in eigendom te verkrijgen?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, voor welk bedrag?   
   
4. Andere overeenkomsten  

 Zijn er nog andere eventueel aanvullende notariële of onderhandse aktes opgesteld van het 
pand nadat u het in eigendom heeft gekregen?  

☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke?   
  

Of is dat eventueel het geval met één van de aangrenzende percelen?  
☒Nee   ☐Ja 

 (Hierbij kunt u denken aan afspraken / regelingen m.b.t. het gebruik en/of onderhoud van een 
poort, tuin, schuur, erfafscheiding, garage of (mondelinge) overeenkomsten met meerdere 
buren, toezeggingen) 

 

   
5. Publiekrechtelijke beperkingen  

 Is er sprake van de Wet voorkeursrecht gemeenten, ruilverkaveling en/of onteigening?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, waarvan?   
   
6.  Grens met uw buren  

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

☒Nee   ☐Ja 

   
7.  Kadastrale grenzen  

 Zijn er volgens u afwijkingen v.w.b. de huidige terreinafscheidingen t.o.v. de kadastrale 
eigendomsgrenzen?  

☒Nee   ☐Ja 

   
8.  Verhuur  

 Is het appartement / perceel/ de grond geheel of gedeeltelijk aan anderen in gebruik gegeven 
of verhuurd?  
Als winkel zie huurcontract. 
 

☐Nee   ☒Ja 

9.  Procedures  

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

☒Nee   ☐Ja 

  
 
 
 

 



     
 

 

10. Onderhoudscontracten, garanties  

 Zijn er onderhoudscontracten en/of garantieregelingen van goederen die mee verkocht 
worden?  

☒Nee   ☐Ja 

 (Bijv. GIW-garantie, cv-ketel onderhoudsabonnement, garantie op keukenapparatuur, boiler, 
etc.) 

 

   
 Bent u in het bezit van een Stiwoga-certificaat en staat het op uw naam?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, certificaat graag bijvoegen.  
   
11. Terug te vorderen subsidies  

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

☒Nee   ☐Ja 

   
12.  Particuliere Woningverbetering ☒N.V.T. 

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

☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, is er ook een begroting / kostenraming bekend van de totale kosten en evt. subsidies?  ☒Nee   ☐Ja 
 Bent u ook schriftelijk akkoord gegaan met de uitvoering van de werkzaamheden?  ☒Nee   ☐Ja 
 Heeft u ook gebruik gemaakt van een lening om deze werkzaamheden te bekostigen?  ☒Nee   ☐Ja 
 Zo ja, bij welke bank?   
 Wanneer beginnen de werkzaamheden?   

   
13. Aanschrijvingen  

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

☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, graag de aanschrijving / voorgeschreven herstellingen in kopie bijvoegen.  
   
14. Onbewoonbaarverklaring  

 Is het pand onbewoonbaar verklaard  of in het verleden onbewoonbaar verklaard geweest?  ☒Nee   ☐Ja 

   
15. Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht  

 Is u bekend of er een aanvraag loopt voor of een besluit is genomen tot aanwijzing van uw 
pand als beschermd monument / beschermd stads- of dorpsgezicht / gemeentelijk monument 
/ beeldbepalend pand?   

☒Nee   ☐Ja 

   
16. Verbouwingen  

 Is er een verbouwing uitgevoerd waarvoor formeel toestemming nodig was van de gemeente 
(bouwvergunning)?  

☐Nee   ☒Ja 

 Zo ja, welke? Uitbouw in 2000  
 Zo ja, heeft de gemeente toestemming gegeven? ja  
 Zo nee, waarom niet?   
   
17. Gebruik  

 Hoe gebruikt u het huis nu?   Woning 
 Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan?  ☐Nee   ☒Ja 

 Wat is thans, zoals het bij de gemeente vermeld staat, de bestemming van het appartement / 
perceel? 

Wonen / 
horeca 

   
18. Omzetbelasting  

 Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?  ☒Nee   ☐Ja 

   
   
   
   
   
19. Gebreken, bezwaren / Staat van de woning  

   
 Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische installaties?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke?   



     
 

 

 (Denk hierbij aan de leidingen voor gas, water en elektra, geiser, cv, mechanische ventilatie, 
apparatuur, zonneschermen, kachels, thermostaat, etc.) 

 

   
 Is er bij dubbele beglazing sprake van ‘lekke’ ruiten?  

(let op condensvorming tussen het glas) 
☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, waar?   
   
 Zijn er radiatoren / vertrekken die niet warm worden?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke?   
   
 Zijn er radiatoren of (water-)leidingen die lekken of hebben gelekt?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke  
   
 Is er voor zover u bekend sprake van chloridenschade / roestvorming (betonrot)?  ☒Nee   ☐Ja 

 (Betonrot komt o.a. voor in kruipruimtes van woningen gebouwd in de periode van 1965 t/m 
1980 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van o.a. het merk Kwaaitaal of Manta. 
Ook andere betonelementen, bijv. balkons kunnen aangetast zijn.) 

 

   
 Is het pand voor zover u bekend aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte, 

zwammen of andere schimmels?  
☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, door?   
   
 Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toilet(ten), gootstenen, kranen, etc.?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, waar?   
   
 Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke?   
   
 Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals stankoverlast, breuken, lekkages, etc.?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke en waar?   
   
 Heeft u last van lekkages aan de daken (gehad)?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, waar?   
   
 Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen / repareren? / platdak ☐Nee   ☒Ja 

 Zo ja, waar en wanneer?                                    Keuken: 2000 en woning in 2014  
   
 Indien er sprake is van platte daken (dus ook van uitbouwen, garage, bergingen, etc.), hoe 

oud is/zijn het dak/de daken?   
 

   
 Ligt er onder de huidige vloerbedekking / laminaatvloer / tegelvloer / parketvloer een andere 

vloer?  
☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, waar en wat voor vloer?   
   
 Functioneren alle scharnieren en sloten naar behoren?  ☐Nee   ☒Ja 

 Zo nee, welke niet?   
   
 Zijn van alle sloten sleutels aanwezig?  ☐Nee   ☒Ja 

 Zo nee, van welke niet?   
   
   
 Zijn er isolerende voorzieningen in het pand aangebracht?   ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke?   
   
 Is de elektrische installatie door u of de vorige eigenaar vernieuwd?  ☐Nee   ☒Ja 

 Zo ja, wanneer en waar? 3 fasen 2000/2005    
   
 Wanneer is de buitenzijde voor het laatst geschilderd?   2017 
   
 Wanneer is/zijn voor het laatst het open haardkanaal / rookafvoeren geveegd?   ☒Nvt 



     
 

 

   
 Is uw woning aangesloten op het gemeenteriool?  ☐Nee   ☒Ja 

 Zo nee, welk systeem is dan van toepassing?   
   
 Lopen de afvoeren goed door van de wastafels, douche, bad, toilet(ten), etc.?  ☐Nee   ☒Ja 

 Zo nee, welke niet?   
   
 Is er voor zover u bekend een septictank in het perceel aanwezig?  ☒Nee   ☐Ja 
 Zo ja, is deze nog in gebruik?  ☐Nee   ☐Ja 
   
 Zijn er aan uw huis andere gebreken of bezwaren bekend die van doorslaggevend belang 

kunnen zijn voor een koper bij het nemen van een koopbeslissing?  
(Denk bijv. aan verzakkingen, lekkages, etc.) 

☒Nee   ☐Ja 

   
 Als in het verleden maatregelen zijn getroffen tegen een of meer van in deze vraag genoemde 

gebreken, dan graag aangeven welke en evt. (garantie-)bewijzen bijvoegen. 
 

 

20. Vloeren  

 De vloer op de begane grond is van:                                                                 ☒Beton   ☐Hout     

 De verdiepingsvloer(en) is/zijn van:                                                                   ☐Beton   ☒Hout  

 Kwaliteit:                                                                                           ☒Goed   ☐Matig   ☐Slecht  

 

 

21.  Verontreinigingen  

 Is het u bekend of de bodem verontreinigd is of dat daar een sterke kans op bestaat?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, waarom en kunt u de evt. veroorzaker van de verontreiniging?   
   
 Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?  ☒Nee   ☐Ja 

   
 Is of was en een olietank in de grond aanwezig?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, is deze geleegd / geschoond of verwijderd?   
 Graag stukken bijvoegen waar e.e.a. uit blijkt. (KIWA-certificaat)  
   
 Is de gevel ooit gereinigd / geïmpregneerd?  ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, volgens welke methode? Droog (met grit) / nat (chemisch met water nagespoeld) / 
anders, nl.  

 

   
 Is/zijn er in het pand (en/of in de schuur) eternietplaten of asbestverdacht materiaal 

aangebracht?   
☒Nee   ☐Ja 

 (Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve centimeter dik, grijs kleurig indien ze 
ongeverfd zijn.)  
 

 

 Blijft er in het pand ‘zeil’ achter, al of niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1960 en 
1982?  

☒Nee   ☐Ja 

   
   
   
22. Bouwtechnische keuring  

 Is er een bouwtechnisch rapport van uw huis? ☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, graag een kopie bijvoegen.  
   
23. Huur, lease  

 Zijn er bepaalde zaken is uw woning gehuurd of geleasd?  (Bijv. boiler / geiser / CV-ketel /  
keuken / kunststof kozijnen)  

☒Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke?   
 Kan dit contract evt. door de koper(s) overgenomen worden?   
   
24. Gemeente- en waterschapsbelastingen   

 Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen: Zie kopie  
   
 WOZ-waarde:  Op aanvraag beschikbaar  



     
 

 

   
25. Energienota  

 Bij welk nutsbedrijf neemt u energie af?   
 Welk voorschotbedrag betaalt u maandelijks aan het nutsbedrijf?:   

 Gas/elektra: Woonhuis 221 euro,- per maand  
 
Water: 

 

   
26. Energieprestatiecertificaat (EPC)  

 Welke klasse EPC heeft u?                             ☒Nog aanvragen ☐A ☐B ☐C ☐D ☐E ☐F ☐G 

Graag bijvoegen.  

 

   
27.  Achterstallige betalingen  

 Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?  ☐Nee   ☒Ja 
 Heeft u, indien van toepassing, alle erfpachtcanon betaald?                                        ☒N.V.T. ☐Nee   ☐Ja 
   
28. Oplevering  

 De vermoedelijke en/of door u gewenste opleverdatum zal zijn: 1-0 In overleg 
   
29. Lidmaatschapsrecht van Vereniging van Eigenaren of Coöperatieve Vereniging  ☒N.V.T. 

 (Indien uw pand geen appartement is kunt u deze vraag overslaan)  
   
 Wie is de administrateur of secretaris-penningmeester van de vereniging?   
   
 Wat zijn thans de maandelijkse betalingen aan de V.v.E. / Coöperatieve Vereniging?   
 Zijn bij dit bedrag voorschotkosten van bijv. water en/of stookkosten inbegrepen?  ☐Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke?   
 Is er een opstalverzekering inbegrepen in de bijdrage V.v.E?  ☐Nee   ☐Ja 
 Is er een glasverzekering inbegrepen in de bijdrage V.v.E.?  ☐Nee   ☐Ja 
   
 Zijn alle aan de V.v.E. / Coöperatieve Vereniging verschuldigde bedragen betaald?  ☐Nee   ☐Ja 

   
 Wat zijn de evt. schulden of exploitatiekosten van de vereniging?  OAB 
   
 Zijn er afspraken gemaakt over vernieuwing, onderhoud of zijn er andere besluiten van de 

V.v.E of Coöperatieve Vereniging die voor de koper van belang kunnen zijn?  
☐Nee   ☐Ja 

 Zo ja, welke?   
   
 Wordt er voor het geplande toekomstig onderhoud een extra bijdrage gevraagd?  ☐Nee   ☐Ja 

 Zo ja, hoeveel?   
   
 Wordt er wel eens een ledenvergadering gehouden?  ☐Nee   ☐Ja 

   
 Wordt er elk jaar een overzicht opgesteld van de uitgaven en inkomsten van de V.v.E.?  ☐Nee   ☐Ja 

 Zo ja, stukken graag bijvoegen.   
   
 Hebben de buren problemen met / overlast van uw vloer?  ☐Nee   ☐Ja 

   
 Voor welk bedrag is het appartement / de opstal verzekerd?   
 Bij welke maatschappij / tussenpersoon?   
 Indien het een appartement betreft, is dit via de V.v.E. / Coöperatieve Vereniging geregeld?  ☐Nee   ☐Ja 

   
30. Samenstelling buren?:  

 Linkerzijde: Gezin 2 kinderen  
 Rechterzijde: Alleenstaande meneer  
   
31. Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moeten weten):  

 Parkeer vergunning! Eigenaar plus bezoekers, winkel kan zelf aanvragen.  
   



     
 

 

 
 
 
 

   
32. De extra’s en pluspunten van mijn/ons huis:  

 Diverse mogelijkheden. 
Woon/werken/verhuur 

 

   
  

 
 
 
 

 

   
   
 Ondergetekende verklaart vorige vragen naar waarheid te hebben ingevuld.  
   
   
   
   
   

 

 
 



MEETCERTIFICAAT
Meetcertificaat gebruiksoppervlakten en inhoud
meetrapport conform NEN 2580:2007/C1:2008

Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd
Datum Meetcertificaat 15-09-2017
Datum Meetopname 14-09-2017

Status Definitief
Opsteller M. Wijmans
Meetbedrijf SooMedia

volgens NEN 2580:2007 incl. correctieblad C1:2008"

uitgegeven NTA 2581:2011 "Opstellen van meetrapporten

SooMedia stelt meetcertificaten op conform de door de NEN

Postcode/Plaats 2225 LD Katwijk
Adres Secr. Varkevisserstraat 335
Object type Woning Opdrachtgever

Makelaarsdiensten
Kooitje

ingemeten

Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en

Verklaring Meetcertificaat A:

Totalen 276,2 224,8 0,0 51,4 815 0,0

Woon-/werkruimte 28,4 28,4
2e Verdieping 28,4 28,4 0,0 0,0 125 0,0

Woon-/werkruimte 61,5 61,5
1e Verdieping 112,9 61,5 0,0 51,4 185 0,0

Woon-/werkruimte 134,9 134,9
Begane grond 134,9 134,9 0,0 0,0 505 0,0

per bouwlaag
Object opgesplitst (excl. Vides etc. > 4 m²)

Gebruiksoppervlakte Woonruimte
ruimte
Overige inpandige

buitenruimte
Gebouwgebonden Circa m³ Externe bergruimte

GBO Gebruiksoppervlakte conform 2580:2007 Inhoud (bruto) GBO

Publicatie, geheel of gedeeltelijk van dit certificaat is slechts toegestaan indien en voor zover nadrukkelijk in dit certificaat vermeld, ofwel na schriftelijke toestemming van SooMedia. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.



Inleiding

SooMedia heeft een rapportage gemaakt van de woning ten behoeve van een meetcertificaat conform de
branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN2580:2007 NL.

Verantwoording meetcertificaat NEN 2580

- De opname heeft plaatsgevonden op 14-09-2017, waarbij de relevante maatvoering van alle
ruimten is nagemeten en genoteerd.

- Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnen ruimte dan is voor de
maatvoering de binnenmaat van muur tot muur aangehouden.

- Op de verdieping is er eventueel rekening gehouden met beperkte stahoogte 1,50 meter veroorzaakt door
de schuine daklijn.

- Er wordt een marge van maximaal 4% afwijking op de totale waarde van het meetcertificaat gehanteerd.

Certificaat is opgemaakt door M. Wijmans, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Den Haag, 15-09-2017

M. Wijmans
SooMedia

Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

Bij het bepalen van vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN 2580:2007 NL, inzake ‘Oppervlakten
en inhouden van gebouwen – Termen, definities, en bepalingsmethoden, inclusief het correctieblad C1:2008 en
voor zover relevant confom de NTA 2581 ‘Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580’.

Hieronder een beknopte uitleg van bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit certificaat. Voor
de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan afgeleide ”Meetinstructie bepalen
gebruiks-oppervlakte woningen volgens NEN-2580” en de ”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen
volgens NEN-2580” vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de Waarderingskamer.

Gebruiksoppervlakte (GO)

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op
vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten
omhullen.

Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend:

- Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m²;
- Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding) schachten en vrijstaande

constructies zoals kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m²;
- Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto hoogte kleiner is dan

1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.



Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte

Een ruimte(n) is overig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt:

- Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is;
- Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2m kleiner is dan 4 m²;
- De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of

een niet te belopen zolder;
- Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een niet vaste trap

en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan één vierkante meter).

In twijfelgevallen worden de ruimten gerekend als woonruimte. Gang, keuken, bijkeuken, wasmachineruimte,
pantry, kitchenette, CV-ruimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend als woonruimte.

Buitenruimten

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetcertificaat de
oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio’s vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.
Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door
vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In
geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voorzover dit terras rust
op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte
te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN2580. (dit geldt ook voor groep
ruimten)

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt
tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de
overkapping;

- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande
scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.

Een ruimte is externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen
bereikbaar is via de open lucht. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben.

Perceel (kadastrale grenzen)

Indien er in dit certificaat een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte
uitsluitend indicatief bedoeld.

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een
gecertificeerde landmeter te raadplegen.


