05-05-2020
Lijst van zaken bij de bemiddelingsopdracht verkoop, d.d. ____________

Inzake het object
Adres
te (postcode en plaats)

:
:
:

Woning met ondergelegen erf en tuin.

Olmenlaan 5
9648 LP Wildervank

opdrachtgever:
H.F. Boomsema
Naam:
________________________________
Adres:

Olmenlaan 5
________________________________

9648 LP Wildervank
________________________________

makelaar:
Makelaardij Boekelo
Cereskade 25
9503 GC STADSKANAAL
tel. 0599 -65 11 33
*Omschrijving van de zaken, die wel of niet in de koop zijn inbegrepen. Hieronder dient aangekruist te worden welke
zaken WEL met het object meegeleverd worden en welke zaken NIET meegeleverd worden.

Model : VGP 2010.01

Paraaf opdrachtgever :

Woning
pag. 1 van 5

Paraaf makelaar :

Gaat
mee

N.v.t.

Blijft Over te
achter nemen

tuinaanleg, (sier)bestrating, beplantingen
erfafscheiding, pergola's, tuinschermen
tuinhuisje, buitenberging
plantenkas
bewateringssysteem
vlaggenmast
(schotel)antenne
brievenbus
bel en trafo
(veiligheids)sloten
alle sleutels
overig hang- en sluitwerk
alarminstallatie
CV-installatie met toebehoren, vulslangset
(klok)thermostaat
(voorzet/inzet-) open haard met vuurkorf en aslade
warmwatertoestellen
mechanische afzuiginstallatie
airco-installatie
alle isolatievoorzieningen, voorzetramen
(rol)luiken
veiligheidsschakelaar-wasautomaat
schakelmateriaal
(licht)dimmers
inbouwverlichting
gordijnrails
bekabeling en leidingen
tuinverlichting
tap- en stopkranen
wasmachinekraan (met beluchter)
thermostaatkranen
badkameraccessoires , planchets, spiegels
douche/badscherm
wastafels(s) met accessoires
wastafelverlichting
toilet met accessoires
keukenblok met onder- en bovenkasten, inc. verlichting
parketvloer
kurkvloer, laminaatvloer
Model : VGP 2010.01

Paraaf opdrachtgever :

Woning
pag. 2 van 5

Paraaf makelaar :

Gaat
mee

N.v.t.

Blijft Over te
achter nemen

vensterbanken
door derden beschikbaar gestelde zaken, behorend bij het object:
milieubox
vuilcontainer(s)
buitenbrievenbus

*Specificatie van de roerende zaken

(stoffering, inventaris, toebehoren) die verder in de koop zijn begrepen :

Interieur
Begane grond

Hal
Woonkamer
Keuken
Keukenapparatuur

Kookplaat, oven, inbouwkoelkast

Bijkeuken
Toilet
1e verdieping

Overloop
Slaapkamers
Badkamer

2e verdieping

Overloop

Model : VGP 2010.01

Paraaf opdrachtgever :

Woning
pag. 3 van 5

Paraaf makelaar :

Zolder
Kachels/CV Installatie

Electrische boiler, hete lucht installatie

Kasten

Inbouwkasten

2x in slaapkamers

Vaste kasten

1x in slaapkamer

Bijgebouwen

Berging
Garage

Overhead deur electrisch

Exterieur

Zonwering en
horren

Horren 5x

Rond de woning

Overkapping en houtberging

Overig
28 zonnepanelen

Geen eigendom van verkoper zijn de zaken die gehuurd, geleast, in huurkoop of in bruikleen zijn

Het voortgezet zorgvuldig gebruik na het tot stand komen van de koopovereenkomst tot aan het tijdstip van aflevering,
wordt geacht geen wijziging te brengen in de staat van het verkochte.

Model : VGP 2010.01

Paraaf opdrachtgever :

Woning
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Paraaf makelaar :

