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Munt 61

8446 AJ Heerenveen

Inleiding
Dit fraaie en nette 3-kamerappartement, met ruim balkon, op de 14e verdieping van 
Munt-flat Romsicht is zeer geschikt voor starters!  Aan zowel de voor- als achterzijde 
heeft u een schitterend vrij uitzicht en het hoekappartement, met een oppervlakte van 
ca. 80m2, ligt op een rustige locatie. Er komen geen buren voor de woning langs! In 2009 
is het appartement grondig gerenoveerd en sindsdien goed onderhouden.




De Munt is een straat met appartementsgebouwen in dezelfde architectuur en ligt 
centraal in Heerenveen, winkelcentra, sport voorzieningen en station liggen op slechts 
enkele minuten afstand. 
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree, hal, toilet, woonkamer met pvc-vloer en een deur naar het balkon. Het balkon ligt 
over de gehele breedte en op de zonzijde van het appartement. Een moderne keuken 
met diverse inbouwapparatuur (o.a. koel-vriescombinatie, een nieuwe vaatwasser en 
oven met magnetronfunctie), volledig betegelde badkamer met twee wastafels en een 
ruime inloopdouche. In de badkamer is er tevens ruimte voor het plaatsen van witgoed. 
Het toilet is ook volledig betegeld en is voorzien van een wasbak. Het appartement heeft 
2 slaapkamers (ca. 12 en 6 m2).




Het gebouw is voorzien van een lift en op de 1e verdieping is er nog een berghok van ca. 
6 m2. Op de begane grond is er een centrale fietsenberging. Bij de flat is ook ruime 
gelegenheid voor parkeren.
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Ligging en indeling

Bijzonderheden

Tijdens de verbouwing is het elektra vernieuwd met o.a. een moderne stoppenkast met 
een nieuwe groepenverdeling, door bijna het gehele huis zijn dimmers en extra 
stopcontacten aangelegd. 

In 2014/2015 is het schilderwerk gedaan en zijn er isolatiepanelen onder de ramen 
geplaatst. Ook zijn er deels nieuwe radiatoren met thermostaatkranen geplaatst. 

In 2017 zijn er een nieuwe pvc-vloeren gelegd en is er een nieuw intercomsysteem 
geplaatst.




De bijdrage in de VVE-kosten zijn €230 per maand, dit is inclusief gas, water, verwarming 
en algemeen onderhoud. 



Overdracht

Vraagprijs € 117.500,- k.k.

Servicekosten € 230,-

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1972

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 80 m²

Inhoud 180 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

28 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In woonwijk

Nabij snelweg

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

CV ketel

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water Centrale voorziening

Verwarmingssysteem Blokverwarming
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Kenmerken




 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Onderhoudsverwachting Ja
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Kenmerken
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Tekeningen




veoO**ETAAR
Lijst met roerende zaken, behorende bij

Qbject:

ZAKEN overname bliift achter qaat me€ n.v.t.

tuinaanleg(sier)bestratinrg/
beolantino/eÉafsche idincr

o o o c
vIver o o o o
buitenverlichting o a o @

tu inhuisje/buitenbergi ns o o o o
tuinbank a o o o
broeikas o o o c
vlaggenmast o o o a
voet van drooomolen o o o c
brievenbus o a o o
bel (voor/achterdeur) o o o o
Veiliqhêid/Alarm: overname bliift achter oaat mee n.v.L
veilioheidssloten o o o o
alarminstallatie o o o a

o o (] o
o o o o

Rolluiken/ZonwerinÍl: oveÍname bliift achter qaat mee n.v.t.
rolluiken buiten voor o o o a

achterr o o o o
zonwerino binnen voor o o o c

achter o o o o
o o o o

Jaloezieën/Lamellen: ovêrname bliift achter oaat mee n.v.t.
beqane qrond o a o o

o o o o
o o o o
o o o o

Rolqordiinen: overname bliift achter qàat mee n.v.t.
beqane qrond o o o o

o o o o
o o o o
o o o o

Gordiinrails: ovêrnamê bliift achter oaat mee n.v.t.
begane grond o o a o

o o o o
o o o o
o o o o

Gordiinen: overname bliift achter oaat mee n.v.L
beqane qrond o o I o

o o o o
o o o o
o o o o

Vitrase: overname bliift achter oaat mee n.v.t.
LrrcMkarX-sR- o o e o

kl-e-i^ro :itoo-pkc*s€ o o o o
o o (f o
o o o o
o o o o

losse horren/rolhorren o o o a

object; Da ÍV1a^ 1 lí, flo.,n^ t/€€rt 
Paraarverkoper: Paradkoper:



veoO**Er-Al\R
Vloerbedekki ns/Li nolerum : overname bliift achter gaat mee n.v.t.
begane grond o o o o

o o o o
o o o o
o o o o

Parket/La4inerzfl Kurkl fllC. overname bliift achter oaat mee n.v.t.
begane grond _-, o a 0 o

o o o o
o o o o
o o o o
o o o o

Open haard me! toehelnren: overname bliift achter qaat mee n.v.t.
open haard mel korf o o o a
toebehoren tbv. open haiard o o o o

o o o o
o o o o

Wa rmwdervo orzie n i n q/CV ; overnamê bliift achter oaat mee n.v.t.
geiser o o o o
cv o o
combiketel o o o I
close-in o o o o
thermostaat kRA^ÍcN op nodr'cttonpar (3) o o o
kachels aantal .. l-t .Rqd,tqtor<a,rrr o o o o
lsolatievoorzieni nge n: overname bliift achter oaat mee n.v,t.
voozetramen o o o o
radiatorfolie o o o o

o o o o
Keukenblo!{qasties overname bliift achter gaat mee n.v.t.
hasties o o o o
keukeqblokvediehting o o O o

o o o o
o o o o

ílnbouurlapparatuur: ovèrname bliift achter qaat mee n.v.t.
magnetron o I o o
gaskookplaaUkera m iscf er plaat o o o o
oven o c o o
vaatwasser o o o o
wasmachine o o o o
kpelkasUvrjeskasl o o o o
aÍzuÍqksp/slhquw o I o o

o o o o
o o o o

I n-lQBbo uuverl iehtin g: overname bliift achter gaat mee n.v.t.
inb. verl./dimmer9keuken o o o o
inb. verl./dimmers/.. o o o o
.ppbqqUrygdichting o o a o

o o o o
Sanitaire voorzleni ngenr : ovemame bliift achter qaat mee n.v.t.
wastafels aantal 3 o o o o
badkamer accessoires: plcrucha*s. saipo,,ls. o o o o
zlnpbp.Eac-, haqki4.6 T--u o o o o

toiletaccessoires *rkoe,l, hmkjr, o o o o
a, \J o o o o

sauna meVzonder toebefioren o o o o
veifigheidsschak. wasautomaat zlt oo o,Rat p o C o o



Telefoo ntoeste lËi nstal ltatle : overname bliift achter gaat mee n.v.t.
telefoontoest. aantal o o o c
telefooninstall. merk o o o c

o o o o
o o o o
o o o o

{Losse) KasbnlPlanken: overnamê bliift achter oàel mee n.v.t.
losse kast(en) aantal . o o o o
boekerVleoolanken tl 6li^r{r J.',rvL" ". o o o o

o o o o
o o (J o
o o o o

werkba nk in schuur/ga rage lolololo
Taken die geen eigendom van de verkoper zijn, maar ïraarvan eventuele leasecontracten,
huurkoopcontracten, orf huurcontracten zijn over te nemên (bljvoorbeeld: keukens, opên
haarden, cvJ<etels, koziinen, boilers. qeiserc) te ureten:

o o o o
o o o o
o o (J o
o o o o
o o o o

Overioe zaken: ovêrname bliift achter oaat mee n.v.t.
o o o o
o o n o
o o o o
o o U o
o o o o

vnoO**EL+,rrR

Te. d.d.

Kope(s) Echtqeno(o)t(e)/oartner

Deze uitgave is bestemd voor gebruik door leden van de Vereniging Bemiddeling Onroerend rGoed.

Gebruik door anderen dan VBOleden en nadruk is niet toegestaan.
(copyright V.B.O. 01 /200Ëi)

De waarde van de in deze lijst genoemde r<lerende zaken bedraagt voor de overdrachtsbelasting:
€
Aldus overeenqekomen en in ondertokend:

Te, d.d.

Verkope(s) Echtoeno(o)t(e)/oartner

Object:
3 ParaaÍ verkoper: ParaaÍ koper:
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Foto's
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Foto's
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Google maps




Mo{<etoqrdij von den \fÍer
Bemiddetlng e Advfes (d€-J- vBoOMAKELAAR

VRAGENLIJST

VOOR DE VERKOOP VAN EEN

ONROERENDE ZAAK

Deze wagenlijst is samenppsteld om dat bij het kopen en verkopen van een huis (een omoerende zaaD de
koper verplicht is wagen te stellen over het huis dat hij wil kopen. Als verkoper bent u verplicïrt zo volledig
en uitvoerig mogelijk de juiste informatie te rrerstrekicen over de staat van uw huis,

Ook voor Evefifuele lasten en beperkingen, zoals een hypotheek of erfdienstbaarheid van het hr,ris, moet u
voortaan informatie versfekken. Dit is uw risico. Indien u bewust informatie over uw huis achterhoudl kunt
u als verkoper aansprakelljk worden gesteld.

Om dit zoveel rnogelijk te vorurkornen en u bovendien te helpen bij het verzamelen van informatie over het
huis is deze wagenlijst samengesteld. Vul daarom deze lijst zo volledig mogelijk etr naarwaarheid in. Hesft
u nog wagen, neem dan contact op met uw VBO-Makelaar/Taxateur. Stuur de ingevulde lijst vervolgens
firar uw VBo'Makelaar/TaxaÉeur wauÍ Voorkomen is beter dan genezen!

Tenslotte is uw VBO-Makelaar/Taxateur als deskundige in omoerende zaken bij uitstek de aangewezen
persoon voor de voorbereiding, begeleiding, advisering en wastlegging van de aan- ofverkoop van een huis.

CopynghtVBO (11/20M)

Makelaardij van der Wier I tel. 0594-657401 | wvvw.makelaardijvanderwier.nl
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".netoordij 

von deir \rÍer
vBoOMAKELAAR

ry 
€ernlddeting o AovÍes (O.G.)

Vragenliist voór de verkoop van een onroerende zaak

lndien u dat nodig vindt, kunt u ruadete informatie g,even aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. Als u
fwijfÊlf over de juiste beantwoordinl3 of als u Éen vr,rag niet begrijpt, zet dzn een rrraagteken bij de vraag en neem
zo snel mogelijk contact op met rrw VBO-Makeiaar.

1. ment / perceel

2. Aankoop
Op welke datum heeft u het appartement / perr:eel in eigendom gehegen?

3. Erfracht, wuchtgebruik, erfilienstbearhedon, opstal overige rechten en verplichtingen
Rusten er zover u weet rechten op het pand zoals erfracht, opstalrech! vnrchtgebruilq
erfdienstbaarheden, kwalitaÍie'ize rechten of ver:plichtingen, ket[ingbedingen, voorkeur.srechten,
optierechten, rechten van wedtxinkoop, huurkcop, concurrentiebedinger; etc.?
Zo ja,welke?
lndien er sprake is van erfoacht of opstalrecht, hoe hoog is de canon per jaar? €
Per welke datum kan de canon rvorden aangepast?
Is deze eeuwigdurend of is er een einddatum bekend? Einddatum:
Is de erfoacht afgekocht?
Zo jz,tot welke datum?
Bestaat de mogelijkheid de
Zo ja,voor welkbedrag? €

Andere overeenkomsten

erÍirachtgrond in e igendom te verkrij gen?

Zi.in er nog andere eventueiÍ aanvullende notilriële of onderhandse alÍes opgesteld van het pancl
nadat u het in eigendom heeft lgekregen?
Zo ja,welke?......
Ofis dat eventueel het geval nret één van de aangrenzende percelen?
(t{ierbij kunt u denken aan afs'praken / regelingen rn.b.t. het gebruik enlof onderhoud va:n een
poort, tuirl schuur, erfaftcheiding, garêge of (mondelinge) ovcreenkomsten met meerdere burerr,
toezeggingen)
Zo ja,welke zijn dat?

Publiekrechteliike beperkirylen
Is er sprake van de Wet voork:ursrecht gemeenten, ruilverkaveling en/of onteigening?
Zo ja,waarvan!

Grens met uw buren
Is een gedeelte van uw pand schuur, garÈge ofi schutting gebouwd op grond van de bruen of
andersom?
Zo ja,welk?

7. Kadastrale greilzen
Zijner volgens u afwijkingen'v.w.b. de huidíge terreinafscheidingent.o.v. de kadastrale
eigendomsgrenzen?
Zo ja,waarwt bestaat die afuijiking?

JA/NEE

JA/NEE

JAI

*,3. z.oO8

JA

Makelaardij van der Wier I tel. 0594-657401 | www.makelaardijvanderwier.nl



Mqketoordij von 661 \fler

f? 
BernÍddetlng tr Àdvles (o,G.l

Verhuur
Is het appartement / perceel/ do grond geheel of gedeeltelijk aan anderen in gebruik geg:ven of
verhuurd?
Zo ja:
- Is er eenhuurcontract?
- Welk gedeelte is verhuw<l?
- hrdien er delen ziin die onder gezamenlijk ggrbruik vallen, welke zljn dit?

vBoOMAKELAAR

8.

JA /NEE

- Welke zakenzijn van de huurder en
geiser, vloerbedekking, keukerr, etc.)

mag/m,cet hij verwijderen bij ontruiming (bijv. verlichtinlg,

- Heeft de huurder een waarborgsom gestort?
- Zo ja, hoeveel? € ......
- Heeft u nog andere afspraken met de hutnde(s) gemaakt?
- Zo ja, welke?

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

Lidmaatschapsrecht van'Vereniging van Iligenaren of Coóperatieve Vereniging
(Indien uw pand geen appartement is kunt u d,;ze rnaag overslaan)

adres en tel.nr:.)

Is er een opstalverzekering mbregrepen rn de bqdrage V.v.E'/
Is er een glasverzekering ir:rbegepen in de bijdrage V.v.E.?

Zijn alle aan de V.v.E. / CoóE:ratieve Vereniging verschuldigde bedragen betaald?

Wordt er voor het
Zoja, hoeveel? €

geplande to,ekomstig onderfioud een qxtra bijdrage gewaagd?

Wordt er wel eens €en ledenvtrgadering geh<luden?

Za j4 ongeveer ..2.. keer per jaar.

Wordt er elk jaar een overzicht opgesteld var:rL de uitgaven en inkomsten van de V.v.E.?
Zo ja, stukken graagbijvoegen.

Indien u een 'harde ' vlogr lree.ft, voldoet deze aan de isolatienorm die door de V.v.Ë. is gesteldll
Heeft utoestemming voor ríe 'harde' vloer van de V.v.E.?
Hebben de buren problemen met / overlast van uw vloer?

Makelaardij van der Wier I tel. 0594-657401 | www.makelaardijvandenrrier.nl

JA/NEE

JA/NEE

9.

10.

NEE

Zijn er afspraken gemaakt over vernieuwing, onderhoud of zijn er andsre besluiten van rde V.v.E

NEE

NEE
NEE

NEE

/ NEE

NEE



I 
"o*etoorctij 

von der \ffÍer
ÉernÍddeÍ.lng t' Advles (O.G.)

(Gaarne kopie van het polis,btad bijvoegen)
Indien het een appartement belreft, is dit via de V,v.E. / CcËperatieve Vereniging geregrÍd?

12. Onderhoudscontracten, gararnties
Ziiner onderhoudscontracten on/of garantierergelingen van goederen die mee verkocht u,orden?
(Eijv. GlW-garantie, cv-ketel rrnderhoudsabotmement, garantie op keukenapparatuw, boiler, etr;.)

vBoOruArcLAAR

NEE

Zo ja, welke?
Bent u in het bezit van een GllM-certificaat en staat het op uw naam? JA / NEE
Zo ja, certifrcaat gr aag b ij vroe g;en.

13. Terugte vordere*subsidies
Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het pand voor sen deell
kunnen worden teruggevorrlerrl? (Denk aan suhsidies voor onderhoud verbouwing, isolatie,
verkoop van huurwoning e.d.
Deze gelden vooral bij monrurrrentenpanden en bijv" de particuliere woningbouwverbetering.) JA

14. Particuliere Woningverbetering
Érngewezen enlof in aanmerking komt voor

JA
bekend van de totale kosten en evt. subsidies? JA

Bent u ook schriftelijk akkoord gegaan met de uitvoering van de werkzaamheden? JAlNEE
Heeft u ook gebruik gemaakt \ran een lening om deze werkzaamheden te bekostigen? JA / NEE
Zo ja,bïj welke bank?
Wanneer beginnen de werkzaamheden? ..

15. Aanschrijvingen
chreven of

JA

16. Onbewoonbaarverklaring
Is het pand onbewoonbaar verldaard of in hert verleden onbewoonbaar verklaard geweest?

17. Monumenten, beschermd sta.ds- of dorpsge,zicht
Is u bekend of er een aaniïaag loopt voor of enn besluit is genomen tot aanwijzing van uw pandl
als beschermd monument / beschermd stads- of dorpsgezicht / gemeentelijk monument /
beeldbepalend pand?

18. Verbouwingen
Is er een verbouwing uitgevoo:d waarvoor formeel toestemming nodig was van de gemeente
(bouwvergunning)?
Zo ja,welke'!
Z<t ja, heeft de gemeente toestemming gegeven? JAlNEE
Z<t nee. waarom niet?

19. Gebruik

perceel? i.,............I

Ív'iakelaardij vanderWbr I tel.0594-65740í | www.makelaardijrnanderwier.nl
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Moketoordi! von delr \'{ler
VBOOMAKELAAR

V 
Bemtddefing tr Advles (o'G')

20. Onzetbelasting
Is er bij verkoop sp,rake vall eern omzetbelastinrgheffing? (Bijv. omdat het voormalig
bedrijfsonroerend goed is o,f een woonhuis met praffikgedeelte of, omdat u pas ingrijpend hebt JA I
verbouwd)

NEE

NEE

21. Gebreken, bezwaren / Staatvan de woning;
Zijnugebreken of bezwaren b'ekend van de techrdsche installaties?
Za ja,welke?
(Denk hierbij aan de leidingen voor gas, water en elektra, geiser, cv, mechanische ventilatie,
apparatuur, zonneschermen,, krchels, thermostaat, etc.)
Is er bij dubbele beglazing spr;ake van 'lekke' ruiten? (let op condensvorming tussen het glas) JA
Za ja,waar?

Zljn er radiatoren / vertreklien die niet warm vrorden? JA
Za ja,welke?.........

Zijn er radiatoren of (water-)leidingen die lekken of hebben gelekt? JA
Zoja,welke? ......

Is er voor zoverubekend sprake van chloride;nschade / roestvorming (betonrot)? JA
(Betonrot komt o.a. voor in lmuipruimtes van woningen gebouwd in de periode van 1965 ím
1980 die voorzien zijn van betonnen vloerelennenten van o.a. het merk Kwaaitaal of Ma:nta. Ook
andere betonelementeq bljv. tralkons kunnen aangetast zijn.)
Is het pand voor zover u bekend aangetast doc,r houtworm, boktor, ander ongedierte, zwammen of
andere schimmels? JA
Zo ja, door

Zijn er beschadigingen aan wa,stafels, douche,, bad, toilet(ten), gootstenen, kranen, etc.? JA
Zo ja,waar?

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fi.undering? JA
Zo ja,welke?........

Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals stankoverlast, breuken, lekkages, etc.'/ JA
Zo ja,welke en waar?

Heeft u last van lekkages aan de daken (gehad)? JA
Zo ja,waar

Heeft u het dak al eens (gedecittelijk) laten vernieuwen I rcparercn?
Zo ja,waar en wanneer?

Indien er sprake is van platte dlaken (dus ook van uitbouwen, gaÍage, bergingeq etc.), hoe oud
is/zijn het dak/de daken?

Ligt er onder de huidige vloerbedekking I lamtnaatvloer / tegelvloer / parketvloer een arLdere

NËEvloer?

JA

Functioneren alle scharnieren en sloten naar behoren?
Za nee, welke niet?
Zijn van alle sloten sleutels aanw ezig?
Zo nee, van welke niet? ...

Makelaardij van der Wier I tel. 0594-657401 I www,makelaardijvandennier.nl



Mok'etoordij von der titller
vBoOMAKELAAR

NEE

BemÍddetlng {r Advles (O,G.l

Wanneer is/zijn voor het laatst het open haarrlkanaal / rookafuoeren geveegd?

Is uw woning aangesloten op het gemeenterio,ol?
Za nee, welk systeem is da,n van toepassing?
Lopen de afuoeren goed dc,orvan de wastafels, douche, bad, toile(ten), etc.?
Za nee, welke niet? .....

Is er voor zover u bekend een septictank in het perceel aanwezig?
Zoja, is deze nogin gebruik?

Zijn er aan uw huis andere getrreken of bezwaren bekend die van doorslaggevend belang lcrnne,n
zijn voor een koper bij het :nennen van een koc,pbeslissing?
(Denk bijv. aanverzakkingen, lekkages, etc.)
Zo ja,welke? ........

Als in het verleden rriaatre6;elen zijn getroffen tegen een of meer van in deze vraag genoemde
gebrekerq dzn. gaag aange,/en welke en ew. (garantie-)bewijzen bijvoegen

22. Vloeren
De vloer op de begane grond is van: beton

NEE

7 NEE

/ NEE

ILt
JA/NEE

JA

JA
JA

JA

IAI

23. Verontreinigingen
Is het u bekend ofde bodern veronheinigd is of dat daar een sterke kans op bestaat?
Za ja,waarom en kunt u de evt. veroorzakervan de verontreiniging?

Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?

Is of was en een olietank in. de grond aanwezig?
Za ja,is deze geleegd/ geschoond of verwijderd?
Graag stukken bijvoegen waar e.e.a. uit blijkl;. (KlWA-certificaat)

Is de gevel ooit gereinigd / geïmpregneerd?
Zo ja,volgens welke methode? Droog (met grit) / nat (chemisch met water nagespoeld) i anders,
nl.

Ís/njn er in het pand (enlof in de schuw) eternietplaten of asbesthoudend materiaal aangebrachrr?
(Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer eern halve centimeter dik, grijsklewig indien ze
ongeverfd zijn.)
Btijft er in het pand'zeil' achter, al of niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen L960 en1982',1
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e MqketooÍdij von dertrvÍer

try 
€emiddelÍng & Advles (o"G')

24. Bouwtechnischekeuring
Ís ereenbouwtechnischrll2portvanuwhuislf rJJL"ht t*7 & VW
Zo ja, graag een kopie bijvoegen,

25. Iluur. lease
Ziin er bepaalde zaken is uw vroning gehuunl of geleasd (Bijv. boiler / geiser / CV-ketell I JA
keuken / kunststof kozijnerr)
Zo ja, welke? ....-...-,...
Kan dit confract evt. door dle koper(s) overgenomen worden? JA /NEE

26. Gemeente. enwaterschaprsbr:lasfingen
Hoeveel betaalde u vooÍ de laatste aanslagen'?
Omoerend zaakbelasting - Feittelijk gebruik (i;ebruike4 € ......... . betreft het belastingjaar ...

Zakelijkrecht (eigenaar) € .. behefthet
belastingjaar
Waterschapslasten
belastingjaar
Verontreinigingsheffi ng / rioo hecht
De WOZwaarde van de w,onins

vBoOMAKELAAR

JA

Welk voorschotbedrag betaalt u maandelijks aan
Dit bedrag heeft betrekking op / elektriciteit /

28. Energielabel
Definitief energielabel aanwez:,igbij de woninig JA íEE
Bij een voorlopig energielabel wordt het latrel definitief gemaakt doo r 

^

(bij passeren woning is het verplicht een definitief label aan te leveren) o"v*eq iolo,[:"J €
U

29. Achterstallige betalingen
Heeft u alle gemeentelijke lbeftlstingen die u'vr:rschuldigd bent al betaald? EE
Heeft u, indien vantoepassing, alle erfuachtcanon betaald? JA / NEE

30. Oplcvering
De vermoedelijke enlof door u ge\4/enste ople:rrerdatum zal zijn: ..

31. Nadere informatie
(Bijv. overige zaken die de koper naar uw mening moet weten)

32. Boedel bij overlijden
Is één van de eigenarerl nailat het pand destijch is gekocht, overleden? JA
Zo ja, zijn er minderjarige kinrÍeren? JA
Welke notaris behandelt / b,ehandelde de nalatenschap? (naarrtr adres en tel.nr.)

33. Boedel bij echtscheiding
Is er sprake van een echtschei<ling, nadat het prand destijds is gekocht?
Zo ja, op welke grond kunt u over het pandbeschikken?
(Efijv. mondelinge afspraak, schriftelijke afspraak, convenant, notariële akte, regeling tussen
advocaten, etc.)
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34,

35.

Gehuwd
Bent gehuwd of geregisfreerd partner?

Wordt het te verkopen pand d<lor ubeiden bewoond?
Zo ja,heeft u foestemming varl uw echtgendo)(e) I partner om het pand te verkopen

Samenwonend
Bent u ongehuwd samenwonend?
Bestaat tr tussen u en uw parbrer een samealevingsconftact waariq bepalingen zijn opgernomeq
over de verkoop ofbewoningvan het pand?

pslsssntijke

I

Ondertekening
Ondergetekende verHaaÍ voorgaande vragetr naar waarheid te hebben ingevuld.

Afgezien van het hiervoor bepaalde, staaVstaan verkopor(s) ervoor in aan koper met betnekking
tot het verkochte die informatie te hebben gegeven die naar geldende verkeersopvalfingen door
hem ter kennis aan koper behoort te wotden gebracht. Verkoper(s) is/zijn zich ervan bewust dat
bij een niet juiste en/of vol[edige vermelding van feiten de koper de mogelijkheid heeft om
schadevergoeding/reparatie te vorderen.

Daturn:
Plaats:

JA

JA/NEE
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