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'' Kom Binnen!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



160 m²




Perceeloppervlakte


332 m²




Inhoud


679 m³




Bouwjaar


2017

> Omschrijving
Deze knappe, uitgebouwde moderne en verrassend ruime twee onder een kap 
woning is zo goed als nieuw.




De woning is gelegen op een kavel van 332 m2 met een fraai aangelegde tuin op 
het zuid- westen. Door de royale afmeting en de uitstekende ligging tezamen met 
het hoge comfortgehalte biedt deze woning een optimale woonbeleving. 




Begane grond: 

Middels de entree met hal, meterkast, het moderne toilet en de trapopgang naar 
de verdieping komt u bij de royale,  woonkamer. Hier ervaar je direct het effect 
van de lichtinval door grote raampartij. Wat een heerlijke leefruimte!

De keuken bevindt zich aan de achterzijde van de woning, tuingericht in een 
hoekopstelling. Deze is compleet te noemen uitgevoerd met 
(Bosch)inbouwapparatuur: een inductiekookplaat met afzuigkap, een oven en 
combi magnetron, de vaatwasser en een ruime koelkast. Vanuit de keuken komt 
men in de bijkeuken waar de wasmachine staat. Vanuit de bijkeuken is de garage 
bereikbaar. 

De begane grond is geheel voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. 




Eerste verdieping: 

Op deze verdieping zijn er 3 slaapkamers en de badkamer aanwezig. De 
slaapkamers zijn voorzien van pvc vloeren. De moderne badkamer is uitgerust 
met een (geïsoleerd) bad, dubbele douche ( met extra waterdruk), 2e toilet en een 
wastafelmeubel. Ook de gehele verdieping is voorzien van vloerverwarming en 
vloerkoeling, regelbaar per ruimte.




Tweede verdieping: 

Met een vaste trap naar zolder bereikt men de tweede verdieping waar er vierde 
grote slaapkamer is gecreëerd met eigen kleedruimte.  




De buitenruimte: 

De woning beschikt over een zeer ruimte achtertuin welke is gelegen op het zuid-
westen. De achtertuin is via verschillende manieren te bereiken. Door de 
openslaande deuren vanuit de keuken, via de garage en via de zijingang van de 
woning of via het pad langs de garage.  

Aan de achterzijde van de woning liggen 12 zonnepanelen (Stion). 

In de achtertuin staat een houten ruime overkapping met berging om o.a. de 



Vanuit de lichte ruime hal komt met in de fijne.....



Woonkamer met veel licht en ruimte.



De grote eettafel staat...

mooi in verbinding met de open keuken.



Vanuit de lichte en funcionele keuken bereik je de...

Practisch ingerichte keuken met wasgoedaansluitingen.



Via de bijkeuken is ook de ruime garage te bereiken.

Op naar de eerste verdieping!



Er bevinden zich 3 ruime slaapkamers....





...op de eerste verdieping.



Met een bijzonder ruime badkamer!



Op naar de zolder waar....



Nog een grote vierde slaapkamer is gerealiseerd. 





Een ruime zonnige tuin, gelegen op het zuid-westen.



Met een heerlijke overkapping om onder te zitten.



Aan de voorzijde van woning woning ligt een speeltuin.





LIJST VAN 
ZAKEN 

ZAKEN Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Overname 
(mogelijk) 

N.v.t.

tuin: 
tuinaanleg / bestrating / beplanting 
buitenverlichting 
tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 
tuinhuisje / buitenberging 
kasten/werkbank in tuinhuis/berging 
broeikas 
voet droogmolen 
overige tuin, te weten: 

woning: 
vlaggenmast 
schotel/antenne 
brievenbus 
(voordeur)bel 
alarminstallatie 
veiligheidssloten/inbraakpreventie 
rookmelders 
rolluiken / zonwering buiten 
zonwering binnen 
vliegenhorren 
raamdecoratie, te weten: 
gordijnrails  
rolgordijnen /gordijnen / vitrages 
losse horren/rolhorren 

vloerdecoratie, te weten: 
- vloerbedekking
- parketvloer / laminaat
- plavuizen
- 
warmwatervoorziening, te weten: 
- 
- 
c.v. met toebehoren
thermostaat 



LIJST VAN 
ZAKEN 

mechanische ventilatie/luchtbehandeling 
airconditioning 
open haard met toebehoren 
allesbrander 
kachels 
isolatievoorzieningen 
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 
- 
- 
radiatorafwerking 
schilderijophangsysteem 
keukenblok met bovenkasten 
keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
- vaatwasser
- Koelkast
- Vriezer
- gasfornuis/ kookplaat
- Magnetron/ oven
keukenaccessoires 
- 
- 
- 
verlichting, te weten: 

(losse) kasten, legplanken, te weten: 

toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.) 
- 
- 
-



LIJST VAN 
ZAKEN 

overig 

zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 
huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): 
- 

-  
-  

overige zaken, te weten: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
bijzondere opmerkingen: 

badkameraccessoires (spiegel, kranen, douchescherm etc.) 
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INLICHTINGENFORMULIER
DEEL B

Gegevens

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?	   ja	 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)   ja	 nee

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.)	   ja	 nee

Zo	ja,	waaruit	bestaat	die	afwijking?

d	 	Is	een	gedeelte	van	uw	pand,	schuur,	garage	of	schutting	gebouwd	op	

grond	van	de	buren	of	andersom?	   ja	 nee

Zo	ja,	graag	nader	toelichten:

e	 	Heeft	u	grond	van	derden	in	gebruik?	 ja	 nee

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.?	(bijv. 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)   ja	 nee

Zo	ja,	welke?

g	 	Is	de	wet	Voorkeursrecht	Gemeenten	van	toepassing?	 ja	 nee

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

  ja	 	 nee

Zo	ja,	hoe	lang	nog?	

i   Is	er	sprake	van	een	beschermd	stads-	of	dorpgezicht?	 ja	 nee

Is	er	sprake	van	een	gemeentelijk-	of	rijksmonument?	 ja	 nee

Is	er	sprake	van	een	beeldbepalend	object?	 ja	 nee

j	 Is	er	sprake	van	ruilverkaveling?	 ja	 nee

k	 Is	er	sprake	van	onteigening?	 ja	 nee

1 Bijzonderheden

Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. Als u twijfelt over de juiste beantwoording, 
of als u een vraag niet begrijpt, zet dan een vraagteken voor de vraag. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Garantiemakelaar. 

Naam:		 __________________________________________________

Adres:		 __________________________________________________

Postcode	en	plaats:		_________________________________________

Adres	te	verkopen	perceel	(uitsluitend invullen als dat afwijkt van hiernaast 
genoemd adres):		___________________________________________

________________________________________________________
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INLICHTINGENFORMULIER
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l	 		Is	het	huis	of	de	grond	geheel	of	gedeeltelijk	verhuurd	of	bij	anderen	in	

gebruik?	   ja	 	 nee

Zo	ja:	

•	is	er	een	huurcontract?	   ja	 	 nee

•	welk	gedeelte	is	verhuurd?	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

•	welke	delen	vallen	onder	gezamenlijk	gebruik?	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

•			welke	zaken	zijn	van	de	huurder	en	mag	hij	verwijderen	bij	ontruiming?	

(bijv. geiser, keuken, lampen)
	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 •		heeft	de	huurder	een	waarborgsom	gestort?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	hoeveel?	€			

	 •		Hebt	u	nog	andere	afspraken	met	de	huurders	gemaakt?	

  ja	 	 nee

Zo	ja,	welke?		

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

m		Zijn	er	over	het	pand	procedures	gaande	bij	de	rechter,	de	huurcommissie	

of	een	andere	instantie?	(bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren)

  ja	 	 nee

Zo	ja,	welke	is/zijn	dat?

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

n	 		Is	er	bezwaar	gemaakt	tegen	de	waardebeschikking	WOZ?	

  ja	 	 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?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	toelichting:	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

p	 	Zijn	er	in	het	verleden	subsidies	of	premies	verstrekt	die	bij	verkoop	van	

de	woning	voor	een	deel	kunnen	worden	teruggevorderd?

	   ja	 	 nee

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

verklaard	geweest?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	toelichting:	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

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

	   ja	 	 nee

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

	 	

	 	

	 	

	 	

	

Is	dat	gebruik	volgens	u	en/of	de	gemeente	toegestaan?	   ja	 	 nee
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INLICHTINGENFORMULIER
DEEL B

2 Gevels

a	 	Is	er	sprake	(geweest)	van	vochtdoorslag	of	aanhoudend	vochtige	plekken	

op	de	gevels?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

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

aanwezig?	 	 ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

c	 	Zijn	de	gevels	tijdens	de	bouw	geïsoleerd?	   ja	 	 nee

Zo	nee,	zijn	de	gevels	daarna	geïsoleerd?	   ja	 	 nee

d	 	Zijn	de	gevels	ooit	gereinigd?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	volgens	welke	methode?	

	 	

	 	

	 	

	

a	 	Indien	er	sprake	is	van	platte	daken	(dus	ook	uitbouwen,	garages,	

bergingen	etc),	van	welk	bouwjaar	zijn	deze	daken	dan?		

b	 	Heeft	u	last	van	daklekkages	(gehad)?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

c	 	Zijn	er	in	het	verleden	gebreken	geconstateerd	aan	de	dakconstructie	

zoals	scheve,	doorbuigende,	krakende,	beschadigde	en/of	aangetaste	

dakdelen?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?

	 		

	 	

	

d	 	Is	het	dak	al	eens	(gedeeltelijk)	vernieuwd	c.q.	gerepareerd?	

  ja	 	 nee

e	 	Is	het	dak	tijdens	de	bouw	geïsoleerd?	   ja	 	 nee

Zo	nee,	is	het	dak	daarna	geïsoleerd?	   ja	 	 nee

f   Zijn	de	regenwaterafvoeren	in	orde?	   ja	 	 nee

Zo	nee,	toelichting:		

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

g	 	Zijn	de	dakgoten	in	orde	(bijv.	lekkage)?	   ja	 	 nee

Zo	nee,	toelichting:		

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

	

a	 	In	welk	jaar	zijn	de	kozijnen,	ramen	en	deuren	voor	het	laatst	

geschilderd?	

	

Is	dit	gebeurd	door	een	erkend	schildersbedrijf?	   ja	 	 nee

b	 	Functioneren	alle	scharnieren	en	sloten?	   ja	 	 nee

Zo	nee,	toelichting:	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

c	 Zijn	alle	sleutels	aanwezig?	   ja	 	 nee

d	 Is	er	sprake	van	isolerende	beglazing?	   ja	 	 nee	 	 gedeeltelijk

e	 		Is	er	bij	isolerende	beglazing	sprake	van	condensvorming	tussen	het	

glas?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?		

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

4 Kozijnen, ramen en deuren

3 Dak(en)
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a	 	Is	er	sprake	(geweest)	van	vochtdoorslag	of	optrekkend	vocht	op	vloeren,	

plafonds	en/of	wanden?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

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?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

d	 	Hebben	zich	in	het	verleden	problemen	voorgedaan	met	de	afwerkingen?	

(bijv. loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of 
loszittend stucwerk etc)	   ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

e	 	Is	er	sprake	(geweest)	van	gebreken	aan	de	vloerconstructie,	zoals	

scheve,	doorbuigende,	krakende,	beschadigde	en/of	aangetaste	

vloerdelen?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

f   Is	er	sprake	van	vloerisolatie?	   ja	 	 nee

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

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

b	 	Is	de	kruipruimte	toegankelijk?	   ja	 	 nee

c	 	Is	de	kruipruimte	droog?	   ja	 	 nee	 	 meestal

d	 	Is	er	sprake	van	vochtdoorslag	door	de	kelderwand?

	   ja	 	 nee	 	 soms

e   Is	de	grondwaterstand	in	de	afgelopen	jaren	waarneembaar		gewijzigd	of	

is	er	sprake	van	wateroverlast	geweest?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	heeft	dit	tot	problemen	geleid	in	de	vorm	van	water	in	de	

kruipruimte	c.q.	kelder?	   ja	 	 nee

a	 	Is	er	een	CV-installatie	aanwezig?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	welk	type	c.v.	ketel	is	het	en	hoe	oud	is	deze?		

	 	

	

Wanneer	is	deze	voor	het	laatst	onderhouden?	

	

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

  ja	 	 nee

Zo	ja,	hoe	vaak?		

c  	Zijn	er	radiatoren	die	niet	warm	worden?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	welke?	

	 	

	 	

	

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

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

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

  ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

f	 	Zijn	er	vertrekken	die	niet	(goed)	warm	worden?	   ja	 	 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	 	 nee

i	 	Is	de	elektrische	installatie	vernieuwd?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	wanneer	en	welke	onderdelen?		

	 	

	 	

	

6 Kelder, kruipruimte en fundering

7 Installaties

5 Vloeren, plafonds en wanden
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j	 	Zijn	u	gebreken	bekend	aan	de	technische	installaties?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	welke?	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

a	 	Zijn	er	beschadigingen	aan	wastafels,	douche,	bad,	toiletten,	gootstenen	

en	kranen?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	welke?	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

b	 	Lopen	de	afvoeren	van	wastafels,	douche,	bad,	toiletten,	gootstenen	en	

kranen	goed	door?	   ja	 	 nee

Zo	nee,	welke	niet?	

	 	

	 	

	

c	 	Is	de	woning	aangesloten	op	het	gemeentelijke	riool?	   ja	 	 nee

d	 	Zijn	er	gebreken	(geweest)	aan	de	riolering,	zoals	breuken,	stankoverlast,	

lekkages	etc?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	welke?	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

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

aanwezig?	   ja	 	 nee

a   Wat	is	het	bouwjaar	van	de	woning?		

b   Zijn	er	asbesthoudende	materialen	in	de	woning	en/of	bijgebouwen	

aanwezig?	

  ja	 	 nee

Zo	ja,	welke	en	waar?		

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	

c   Blijft	er	in	de	woning	zeil	achter,	al	dan	niet	vastgelijmd,	dat	is	

aangeschaft	tussen	1955	en	1982?	   ja	 	 nee

d   Is	er	sprake	van	loden	leidingen	in	de	woning?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	waar?	

	 	

	 	

	

e	 	Is	de	grond	voor	zover	bekend	verontreinigd?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	is	er	een	onderzoeksrapport?	   ja	 	 nee

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

opgelegd?	   ja	 	 nee

f	 	Is	er	voor	zover	bekend	een	olietank	aanwezig?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	is	deze	gesaneerd/verwijderd?		   ja	 	 nee

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)?	 	   ja	 	 nee

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

zwam?	   ja	 	 nee

Is	deze	aantasting	al	eens	behandeld?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	wanneer	en	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)	 	   ja	 	 nee

8 Sanitair en riolering

9 Diversen
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j	 	Hebben	er	verbouwingen	en/of	bijbouwingen	plaatsgevonden	in	en/of	om	

de	woning?	 	   ja	 	 nee

Zo	ja,	welke	ver-/bijbouwingen,	in	welk	jaartal	en	door	welk	bedrijf	zijn	

deze	uitgevoerd?		

1.	 	 	

	 	 	

	 	 	

door:	 	 	

jaartal	 	

2.	 	 	

	 	 	

	 	 	

door:	 	 	

jaartal	 	

3.	 	 	

	 	 	

	 	 	

door:	 	 	

jaartal	 	

4.	 	 	

	 	 	

	 	 	

door:	 	 	

jaartal	 	

5.	 	 	

	 	 	

	 	 	

door:	 	 	

jaartal	 	

	

k	 	Zijn	er	verbouwingen	of	uitbreidingen	uitgevoerd	zonder	bouwvergunning?

  ja	 	 nee

a	 	Hoeveel	betaalde	u	voor	de	laatste	aanslag	onroerende	zaakbelasting?

€		 	 	

-	Belastingjaar:		 	 	

b	 	Wat	is	de	WOZ-waarde?	€		 	 	

-	Peiljaar?		 	 	

c	 		Hoeveel	betaalde	u	voor	de	laatste	aanslag	waterschapslasten?

€			 	 	

Belastingjaar?		 	 	

d	 		Hoeveel	betaalde	u	voor	de	laatste	aanslag	rioolrecht?	€		

Belastingjaar?		 	 	

e	 		Welke	voorschotbedragen	betaalt	u	maandelijks	aan	de	nutsbedrijven?

-	Gas	 €			

-	Elektra	 €			

-	Blokverwarming	 €			

	 -	Water			 €			

f   Zijn	er	leasecontracten	(bijv.	keuken,	kozijnen,	cv	ketel	etc)?

  ja	 	 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	gemeentelijke	belastingen	die	u	verschuldigd	bent	al	betaald?

  ja	 	 nee

Zijn	er	variabele	bedragen	voor	gemeenschappelijke	poorten,	inritten	of	

terreinen?	   ja	 	 nee

Zo	ja,	hoe	hoog	en	waarvoor?	€		

	 	 	

	 	 	

	 	

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

  ja	 	 nee

Wat	zijn	de	kosten	voor	deze	parkeervergunning	per	jaar?	

	€		 	

Indien uw pand geen VvE heeft, kunt u deze vraag overslaan.

a	 Is	er	een	actieve	Vereniging	van	Eigenaren?		 	   ja	 	 nee

b	 Is	er	een	gezamenlijke	opstalverzekering?		 	   ja	 	 nee

10 Vaste lasten

11 Vereniging van Eigenaren
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INLICHTINGENFORMULIER
DEEL B

12 Garanties

c	 	Wie	is	de	administrateur	of	secretaris/penningmeester	van	de	vereniging?

Naam:		

Adres:		

Postcode	en	plaats:		

	Telefoonnummer:		

Emailadres:		

Hoeveel	bedraagt	de	maandelijkse	VvE-bijdrage?

Servicekosten

€		 	p/maand	 €		 	p/kwartaal

Voorschot	stookkosten	

€		 	p/maand	 €		 	p/kwartaal

 Zijn	er	bijzonderheden	te	verwachten	ten	aanzien	van	onderhoud	of	

servicekosten?		 	   ja	 	 nee

	Zo	ja,	welke?		

Zijn	er	afspraken	gemaakt	of	besluiten	genomen	door	de	VvE	over	

vernieuwing	of	onderhoud,	die	voor	de	koper	van	belang	zijn?		

  ja	 	 nee

Zo	ja,	welke?		

	Zijn	er	lopende	onderhoudscontracten	en/of	garantieregelingen	

overdraagbaar	aan	de	koper	zoals	dakbedekking,	cv-installatie,	dubbele	

beglazing,	GIW-garantie	etc?		   ja	 nee

Zo	ja,	welke?		

(bijvoorbeeld, overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 

Nadere informatie 
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INLICHTINGENFORMULIER
DEEL B

Plaats:		__________________________________________________

Handtekening	opdrachtgever:

Datum:		__________________________________________________

Handtekening	partner:

Ondertekening

Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. Verkoper is zich ervan bewust dat hij bij een niet 
juiste en/of volledige vermelding van feiten de koper de mogelijkheid heeft om op grond van het Burgerlijk Wetboek schadevergoeding te claimen. 
Verkoper verklaart de woning tot de notariële levering op een manier te zullen bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als 
gebruikelijk wordt beschouwd.

Ondergetekende verklaart voorgaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld:



> Plattegrond Ontdek de begane grond.



> Plattegrond Ontdek de eerste verdieping.



> Plattegrond Ontdek de tweede verdieping.



> Plattegrond Ontdek de kavel.



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Binnenwerk 33



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Nieuwveense Landen is een nieuwbouwwijk aan de 
noordkant van Meppel. Wonen in deze nieuwbouwwijk 
betekent wonen aan de stadsrand naast prachtige 
natuurgebieden. 

Nieuwveense Landen wordt zo ingericht dat alles 
bijdraagt aan een duurzame leefomgeving. Afvalwater 
en regenwater worden zo veel mogelijk hergebruikt.  De 
woningen wordt optimaal geïsoleerd en verwarmd via 
een systeem voor warmte- en koudesysteem, een 
duurzaam alternatief voor stoken op gas.



> Buurt Buurtinformatie - Meppel / 
Nieuwveenselanden

52% 48% 1,3 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur



> Omschrijving
Meppel is een historische compacte stad aan de grens van Drenthe en Overijssel 
met ruim 32.000 inwoners. De gemeente Meppel bestaat uit Broekhuizen, 
Meppel, Nijeveen, Rogat en De Schiphorst. Meppel ligt op een kruispunt van 
riviertjes en stroompjes. Als schipperscentrum maakte Meppel een bloei door die 
sterk samenhing met de verveningen in Drenthe. Meppel heeft veel te bieden: van 
historische panden en sfeervolle grachten tot bruisende evenementen. Lees 
verder en beleef Meppel! 




Winkelen & markten 

Het oude centrum van Meppel met karakteristieke straten, grachten en pleinen is 
het decor voor een gezellige winkelstad. De Keijserstroom en de Swaenenborgh 
bieden plaats aan overdekte winkelgalerijen. Maarook bijzondere winkeltjes zijn 
te vinden in Meppel. Iedere vrijdag is er koopavond tot 21.00 uur. Ook is er een 
aantal koopzondagen per jaar in Meppel. Een actueel overzicht vindt u op 
www.meppel.nl. Elke donderdag is er markt op het Kerkplein en de Wheem van 
8.00 tot 12.30 uur (van oktober t/m maart 8.30-12.30 uur). Elke zaterdag is er 
markt op het Kerkplein van 9.00 tot 17.00 uur. Nijeveen en de Meppeler wijken 
Haveltermade, Koedijkslanden en Oosterboer hebben uitgebreide winkelcentra.




Bron:ondekmeppel.nl

GEZELLIGHEID
Van drankje op het terras tot compleet avondje uit.

Meppel heeft veel te bieden en het is uitstekend 
toeven. 




Meppel heeft een rijke historie op het gebied van 
horeca. Of u nu geniet van een kopje koffie op een 
terras in een heerlijk zomerzonnetje, of wat wilt 
eten in een van de talloze, intieme restaurants die 
Meppel rijk is, overal zult u de openheid en 
gezelligheid van de mensen ervaren.




Doordat de oude gevels in het centrum bewaard 
zijn gebleven, heerst er de ontspannen sfeer die zo 
typerend is voor oude handelssteden.



“Ontdek Möppelt

Bereikbaarheid
Vlak bij het centrum van Meppel ligt het treinstation. Met goede 
verbindingen vanuit Noord-Nederland en via Zwolle vanuit het midden van 
Nederland, is de stad eenvoudig te bereiken. Bij het station kunt u gratis 
parkeren, start de stadsbus en vertrekken vele bussen richting de regio.

Met de auto zit met snel op de A28 richting Zwolle/ Groningen of de A32 
richting Leeuwarden.



> Van bezichtiging tot aankoop



GRATIS WAARDEBEPALING
U heeft een waardebepaling nodig omdat u uw huis wilt gaan verkopen en wilt weten tegen 
welke prijs u uw huis op de markt kunt zetten. Dit is bovendien belangrijk om te weten omdat 
de verkoopwaarde mede bepaalt in welke prijsklasse u een nieuwe woning kunt kopen. 

 




Het bepalen van de marktwaarde van een huis hangt af van veel variabelen, zoals locatie, 
perceelgrootte, het bewoonbaar oppervlak, het bouwjaar, de stijl, de staat van onderhoud. Als 
verkoopmakelaar zijn wij natuurlijk goed op de hoogte van de actuele prijzen in onze regio. 
Bovendien kijken we naar recent verkochte woningen in uw buurt, om een realistische 
waardebepaling te kunnen maken. Met een waardebepaling door een makelaar van Hup en 
Fidom garantiemakelaars weet u wat de marktwaarde is, en kunt u dus ook een realistische 
prijs bepalen.

 




Ook een waardebepaling?

Een waardebepaling door een gespecialiseerde makelaar van Hup en Fidom garantiemakelaars 
is gratis. Neem direct contact met ons op voor het inplannen van een gratis waardebepaling. 

Hup & Fidom Garantiemakelaars 
Meppel

Hoofdstraat 88

7941 AL  Meppel




TEL. 0522-458510

www.hupenfidommakelaars.nl

info@hup-en-fidom.nl



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

Hup & Fidom Garantiemakelaars

Hoofdstraat 88

7941 AL Meppel

0522-458510

info@hup-en-fidom.nl

www.hupenfidommakelaarsmeppel.nl
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