
Vragenlijst bij de bemiddelingsopdracht verkoop, d.d.

Deze bijlage is onderdeelvan de bemiddelingsopdracht.

1

Dggl 2 (informatie voor kopers)

Andere overeenkomsten
Zr¡n er nadat u het huis in eigendom hebt gekregen nog andere aanvullende notariële .f:/ Nee
ofonderhandse akten opgesteld van het pand?

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 en erfafscheidingen)
Zo ja, welke zijn dat:

t t /)e.L

2. Erfpacht,opstal,vruchtgebruik, erfdienstbaarheden oVerige rechten,
verplichtingen
Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht,
vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen,
kettin gbed in gen, voorkeursrechten, optierechten, etc?
Zo ja, welke? trfrl;o^olb¿qqrh"irj apvil n4Á{ Adrctga
lndien er sprake is van erfpacht of opstalrecht, hoe hoog is de canon per jaar?

lndexatie:

Ja/tF

3 Publiekrechtelijke beperkingen
ls de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing, of een voorstel daartoe?

ls er sprake van ruilverkaveling?

ls er sprake van onteigening?

Zijn er bijzonderheden inzake streekplan, bestemmingsplan of bijzondere
bestemming?
Zo ja, welke?

.b/ Nee

.l/ Nee

.I/ Nee

i/ Nee

4. Kadastrale grenzen
Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale
eigendomsgrenzen?
Zo ja, waaruit bestaat die afiruijking?

.lr/ Nee
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5 Verhuur
ls het woonhuis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of aan anderen in gebruik */ Nee
gegeven?
Zo ja: J

ls er een huurovereenkomst? n' Y. ()- il / Nee
Welk gedeelte is verhuurd:

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik:

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming? (bijv. se¡ser,
keuken, lampen)

Heeft de huurder een waarborgsom gestort? n. V, I -
Zo ja, hoeveel?

Hebt u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? n. t/. t -
Zo ja, welke?

Procedures
Zryn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een
andere instantie? (bijvoorbeetd onteigening)

Jl/ Nee

.h / Nee

l/ Nee
6

7

8

Zo ja, welke zijn dat

Monumenten, beschermd stads,- of dorpsgezicht
ls u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit genomen is tot een
aanwijzing van uw pand:
a. als beschermd monument (Erfgoedwet) å / Nee
b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht (Erfgoedwet) | / Nee
c. Gemeentelijk monumen, ¡ / N""
d. Beeldbepalend pand ü / Nee

onderhoudscontracte n €'u' X î' w¿^tÌt ø ncb'Lt"¡t" /u l"J tl"
Zijn u onderhoudscontracten en/of garantiebepalingen bekend va.n zakçn die Ja / ltæ
meeverkocht worden? tl c't vølþ b¿¡ vev hwi'tt w3 [ flrL. 4 o.3 c¿'^ l';ca^oþ -

Ziin daarvan contracten en/ of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper? Ja / Nee
(voorbeelden: Woningborggarantie, SWK garantie, GIW garantie, onderhoudsabonnement centrale
verwarming, garantie, keukenapparatuur, boiler, ventilatiesysteem, zonnepanelen)

Nadere bijzonderheden:

(evt. garantiebewijzen e.d. bijvoegen)
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I Aanschrijvingen
zijn aan u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen
voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitgevoerd?
Zo ja, welke?

ls er een besluit tot het opleggen van verplichtingen ex. Artikel l3 t/m 14lid 1

Woningwet bekend, resp. een vooraanzegging daartoe?

10. Terug te vorderen subsidies
Ziin er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij de verkoop van het pand
voor een deel kunnen worden teruggevorderd?
(denk aan subsidies voor onderhoud, verbouw, isolatie, bij bijv. monumentenpanden).

11

13.

12. Verbouwingen
Hebben er verbouwingen plaatsgevonden en/of zijn er bijgebouwen geplaatst in en/of Ja / lrf
om de woning?

Zo ja, welke verbouwingen hebben plaatsgevonden en/of welke bijgebouwen zijn er
geplaatst en door wie of welke aannemer zän deze uitoevoer.d? . .
Toelichting: ,LÕa2- Ì{ I c_uvbax¿À' a<hL""n.,¿-)ølIe, ni¿wr^'¡ -

,ro og 't"$,iú'ü.'.t^"".,' U"t,8^-u'\or¡ 1,rlo¿,rier v)q,lwet4t '

Onbewoonbaarverklarin g
ls het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard Jl / Nee
geweest?

ln het jaar:

zijn er verbouwingen uitgevoerd, aanbouwen, uitbouwen of andere bouwwerken
geplaatst waarvan formeel toestemming nodig was van de gemeente
(bouwvergu nning/omgevingsvergu nn ing)?

h ja, heeft de gemeente toestemming gegeven?

Zijn ervergunningsvrije bouwwerken geplaatst? ¡efi clrl t ¿<a.vthanqat

Zo ja, welke , 
o rl c'^'hclP P lv n--

ô

't/Nee

ù/ Nee

l/ Nee

Ja /t*æ/€n*ñd

Ja / lt|

Ja /¡LGt€nåell[d

t/ Nee

Ja/t

Omzetbelasting
ls er bij de verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?
(bijv' omdat het voormalig bedrijfsonroerend goed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte)

14. Gebruik
Hoe gebruikt u het woonhuis nu (bijv winkel, etc)?

ls dat volgens u en/of de gemeente toegestaañ (bestemmingsptan)?

woning

2
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15.

16.

Daken
ls er sprake van platte daken (ook van uitbouwen, garages,bergingen etc.)?
zo ja'hoe oud is het dak? /:.,*fu tùl'.L lr,n gø., ö1¿1r, s', li,o, t/,u,s)
Heeft u last van dak tekkage "ä.'nâiff* ' 

t/.wt io o7 '
Zo ja, waar?

Ja / Nee

.l / Nee

wtJyelcn Ja /b

ð/ Nee

.l/ Nee

Ja / Iæ FûrådslO

Ja / ÞJæ/ Or*û¡rd

Ja/b/ghl.nd

ls dit inmiddels opgelost? h" y,
Zo ja, hoe is dit gebeurd en wanneer?

Geheel/ Gedeeltetijk
Zo ja gedeeltelijk, welke vloer is geïsoleerd?

lsolatievoozieningen
Welke isolatievoorzieningen zijn er/ heeft u toegepastZ nic!¿( eu¡nôsaut

vloerisolatie lnuu't l'4+'L t3¿/nl/c

¿-

Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren?
Zo ja, welk deel en wanneer?

Zijn de dakgoten in orde?
Zo nee, gelieve dit toe te lichten

Þ u^tt ob-( Å,"Lg,>Lcn +
{/út 2bo(>

/¿ r,,no, v /"ror .4 q"d.ol l rl$\ L<uhn

spouwmuurisolatie
õãrrããr I ceoeelter¡r. 4t e t ù t' '1..(. a¿tuóLzuta) g-/tJL,¿ 

"Zo ja gedeeltelijk, welke muren zijn geTsoleerd? ¿¡,,.,1o .r¡.r7 t¿a¡1t.øQ
iratl XtV:¡*tlen * ,rÈo ,uuu, !

lndien dit na-isolatie betreft, met welk isolatiemateriaal is dit dan uitgevoerd?
Toelichting:

dakisolatie {a I ¡t/c.qv/ "toil.r¿tÀ/ct unrc{af plr/*r f / Nee / onbekend

i;]fi :å :":åifl:"J:i'-,")daken/d aliî#,,"*å 
I'r ->' l ng's,I,nh rc ot ^[ i, !

isolerendebeolazino )l , /,'/ t t
Geheel/ Gedeeltelijk ¿¡llQtn øt cE lh Lt¿- 4 t<t,t ¡ -* u4¿'/61f,
Zo ja gedeeltelijk, welke ramen? 

- 
3 J/rnepúalror

ls er bij het dubbele glas sprake van condensvorming (lekke ruiten) tussen het glas?
Zo ja, waar:

tr'/ Nee
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17. Kozijnen, ramen en deuren
Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? 1<, 3 

¡f 
actr

ls dit gedaan door een erkend schildersbedrijf?

i3'Ë'åif;:"o,''."åi?fiï,:l"t 
sroten? u"o|o"s l* Aa v,vqr,^ ?.:ffi,T, ti rqrld

zijner slechte (rotte) plekken in kozr¡nen, ramen, deuren of ander houtwerk?
Zo ja, waar:

Ja/D

l/Nee

ö/ Nee / Onbekend

18. Gebreken en bezwaren
Ziin er aan uw huis gebreken en/ of bezwaren bekend die van belang kunnen zijn ëc¿ l*
)/9oi e_en koper bij het nemen van de koopbeslissing?
(denk bijvoorbeeld aan lekkages, veaakkingen, etc.) /opmerkingen: s¿Ae,u{ tÀ t4at¿u( l¿"tnbal! s¿tníLaír ertþlt_ ,ch".,,
.ztjn ergebreken of bezwaren bekend van de t""nnir"n"-lnt?"ii$o"rl'g Tþ uua' tr:';i;¡; topl6-
(bijv. leidingen voor gas, water en elektrg, geiser, keukenapparatuur, cV. thermostaat. etc).Õ**tÉt t¡òit*lnl lreuta"n rrnp¿{ vuvciv,t¡itw Wtn_y'*vt.
Zi¡n er gebreken of bezwaren bekend ten aanzien van de constructie en/of vloeren? I / Nee
(bijvoorbeeld betonrot (=chlorideschade))

(Betonrot komt vooral voor 
.in 

kruipruimten van woningen gebouwd tussen 1965 en 1gg1 die voozien z'tjn
van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonetementen zoats biji.
balkons kunnen worden aangetast.)

ls het pand voor zover u bekend g*l/gedeeltelijk aangetast door houtworm, boktor, Ja /,¡¡
ander ongedierte, zwammen of andere schimmels? - 

---
Zo ja, door: hø"n{ ¿^urto" -

Als er in het verleden maatregelen zijn genomen tegen een of meer in deze vraaq

¿ii::åÎ:#iij"",l3i:,i,.]5; flii3r".ïïn 
werke maatreseren waartesen zijn senomeo !:l:* rrî 

,/,a4 
/ t,,o"*7 ,r uttT^,re!r"/ rr"r* Lt¿XAn

P 11
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19. Fundering, kelder, kruipruimte en gevels
ls het u bekend dat er problemen zijn met de fundering?

ls de fundering in het verleden hersteld?

Zo ja, toelichting:

ls de kruipruimte toegankelijk?
ls de kruipruimte droog?
ls de kruipruimte vrij van puin, restanten e.d?
ls er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?
ls ervoor zover bekend sprake van chlorideschade (betonrot)?
ls er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de
gevels?
Zo ja,waar:
Zijn hier maatregelen tegen getroffen?

Zijn er (gerepareerde) scheuren / beschad
Zijn hier maatregelen tegen getroffen?

igingen in / aan de gevels aanwezig? Ja/þ

å/ Nee

.l/ Nee

Ja /.lb
Ja /'lþ
Ja/Nrc/€;ådrd
Ðt ûet
J*/ Nee / âhftúÍd
Jr / Nee

Õ/ Nee

.f/Nee/Ol¡tlclfi

-drl Nee / C#EÈd

Ja/E

8{ <,så,,,'o

õ Nee

ü/ Nee
.l/ Nee
.l/ Nee

i/ Nee

/Ð

.l / Nee

s<4 eh, 1. r. !ætr ( lrn,'/ r,. tn uuv,l
./-,-/3 l-.""A t ( l- 'J

ls de gevel ooit gereinigd?
Zo ja, volgens welke methode?

Zryn de gevels ooit geïmpregneerd?
Zo ja, wanneer en welke gevels:

Zijn de gevels ooit opnieuw gevoegd?
Zo ja, wanneer en welke gevels:

20. Riolering
ls uw woonhuis aangesloten op het gemeenteriool?

Zo nee, op welke wijze vindt de afvoer van afvalstoffen plaats?

ls de riolering van PVC of gresbuis? g tctey'al- e&, , ¿ fUO lrle I n oL -Lg

Zijn er problemen met de riolering?
Zo ja, welke:

- verstoppingen
- verzakkingen
- aansluitingvervangen
- overige / toelichting:

Zt¡n er gebreken (geweest) aan de riolering, zgals breuken, stankoverlast, lekkages,
terugkerendeverstoppingen,etc? neaiJc

Zitten alle aansluitingen op het hoofdriool? gq

ls er voor zover u bekend een septictank in het perceel aanwezig?

Pa Paraaf makelaar

.l/ Nee

Paraaf koper

zo )a, ß deze septictank nog in gebruik?

Zo ja,waar ligt deze septictank? h, t', /
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2'1. Vloeren
Beschrijf hieronder de kwaliteit van de vloeren

Begane grond vloer: l{-t / Bêton
1e verdiepingsvloer: Hout / B.f.n
2e verdiepingsvloer: Hout / Beton r)" U, ¿.

22

.ls er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve,

. doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?
Zo ja, waar?

Electrische installatie
Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties
Zo ja, welke:

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen inlaan
vloeren, plafonds en/of waqden aanwezig?
zoja,waar? sIo-gi""b".;.;;;.äønJ5 nol* b"piøbr,g,

ls er een vloerluik/kruipluik aanwezig?

Zo ja,waar? ¿¿f l.t'r" L o^r., .

Zijn u gebreken bekend aan keukenapparatuur? 17tr
Zo ja, welke:

Zijn u gebreken bekend aan zonnescherm of rolluiken?
Zo ja, welke:

.,f/no* Loir". -uìo, L.lþr

u¡n*/uon ø/,à/ 1 ,/,rryy

Ja /F

i/Nee

l/ Nee

.l/ Nee

Ja / !J¡

*/ Nee

Hoeveelgroepen zitten er in de meterkast? ( gva7e^ /,'o/"1 * I for,nt 14f loef
Hoeveel aardlekschakelaars zitten er in de meterkast? ,t ¿tar¿l/*L s"l o/*' /¿o" 3¿ ¿- P '

ls er krachtstroom aanwezig? Jo., /a>, nuri 
I ru"/. Ja / lllæ

ls de elektrische installatie vernieuwd? , Ja / 5
zoia,wanneer:--------j"l)o, ///,' . .A./*¿ .ùe¿znlet"¡JJ, nqZ nk;Ë 

^rÌrrt"rr(Wejt<e onOerOeten 1n¡,. groepenkuit, gro"pén1 o"k"OËl¡ng, aardtek, enz.¡: plk.6 !
ls dit door een erkende installateur uitgevoerd? ,ot¿t, c)ng a,a)f uíl¡ " v.se'rd' .t/ Nee / Offidqls øhLLri¿ton -
ls er ergens nog oude (stoffen) elektrische bedrading aanwezig? I / Nee / O€tÉ
Zo ja,waar:
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24.

GV installatie
Bouwjaar CV ketel: 

,

Merk: Besoh
Eigendom f" -

ZÒ/) " 6"P/"o¿ot z4- z - zÒl t

Zijn er problemen met de CV ketel (geweest)?
Zo ja, welke:

Moet de CV-installatie vaker dan een keer per jaar bijgevuld worden?
Zoja, hoe vaak:

ls het onderhoud elk jaar uitgevoerd?
Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?

p-l.Lt'ngZijn er onderdelen vervangen?
Zo ja, welke?

I

Ja/b

.I/ Nee

lf/ Nee

Ja/lE

¿f l ruee

.l/ Nee

l/Nee

Ja /.lb

Zijn er radiatoren die niet warm worden?
Zo ja,welke?

Zrln er radiatoren of (water)leidingen die lekken?
Zo ja, waar?

Zijn er vertrekken/radiatoren die niet (goed) warm worden?
Zo ja, welke?

ls er sprake van vloerverwarming?
io-¡,^,;;^;, - i; ¿','Z';";r... . * l¿J.-t/- L¿L /,.eLr lqy)
Deze is uitgevoerd als: bijverwarming / hoofdverwarming

ln welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren
geueegä/gereinigd? r.l.V,t
Grens met de buren
ls een gedeelte van uw pand, schuur g?rAge of erfafscheiÇing gebouwd op grond van I/ Nee
de buren' or andersom t 

I i' : ;*t ffiå') t H.;i ä.:"t iii i;t -'61*^ !
Van wie is de erfafscheiding? - qnrn"{Sv/o{- o f"c l, ¿, L'lt', 1 v¿ar- Áu / e,rt - 1". }^$S 0'n o vt| -

- al¿¿àet)in7 lr,'r, tol o*{ ltt/¿t12, to.u burun L¡nlot

v teo' q{'s:l-.,dL- *-U to '-Jrol''"*" et þz'-"'/a'*'-'

ever
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