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Omschrijving 

 

Beeldentuinlaan 10, 3452 SJ Vleuten 

 
Wees welkom voor een bezichtiging in dit ruime familiehuis.   
Deze rechterzijde van de 2 onder 1 kap woningen is van alle comfort voorzien en is in een mooi 
opgezette wijk Tuinlanden” in Vleuten gelegen.  
  
De woning heeft een hele goede afwerking (is vorig jaar volledig opnieuw gestuct en geschilderd), 
is direct te betrekken en ligt op 225m2 perceel eigen grond. Een eye-catcher is de woonkamer met 
openslaande deuren naar de grote tuin die gelegen is op het Zuiden. De eigenaren hebben de vijf 
(slaap)kamers in gebruik genomen met verschillende functies. Momenteel wordt er een kamer 
gebruikt als slaapkamer, daarnaast is er een kantoor, een walk in closet, een waskamer en een 
gym. Kortom een ideale woning voor een gezin maar ook voor andere samenstellingen zijn er 
mogelijkheden.   
  
DE INDELING  
  
BEGANE GROND  
Vanuit de hal biedt een mooie design deur toegang tot de woonkamer met een half open keuken. 
De woonkamer is licht, ruim en heeft vloertegels in houtlook met vloer-verwarming. Het heeft een 
sfeervolle, moderne uitstraling en biedt directe toegang tot de tuin. De keuken grenst aan de 
woonkamer, is strak en biedt alle voorzieningen die je maar kunt wensen. Er wordt gekookt op 
inductie, er is een stoom- en hetelucht oven en een aparte magnetron.   
En ook niet onbelangrijk; er is veel kastruimte door de aparte kastenwand. Verder bevindt zich het 
toilet op de begane grond en onder de vaste trap nog extra kastruimte.  
  
De tuin ligt op het Zuiden, dus in de zomer altijd lekker zonnig. Er is voldoende ruimte voor een 
gezellige loungeset en een eethoek voor heerlijk buiten eten bij mooi weer. De oprit biedt plaats 
voor 2 auto’s en in de garage is er ruimte voor 1 auto.  
  
1e VERDIEPING  
Via de vaste trap in de hal leidt de overloop tot de 3 kamers op de 1e verdieping.  
De master bedroom is ruim en heeft een apart nisje wat een leuk effect geeft aan deze kamer. De 
2e (slaap) kamer heeft nu de functie van kantoor en logeerkamer. De 3e kamer wordt gebruikt als 
walk in closet, heel praktisch! Maar wilt u een extra slaapkamer dan kan dit aangepast worden. De 
badkamer heeft een moderne touch, met een bad, inloopdouche, een wastafel met 2 kranen en 
een mooie zwarte designradiator. Op de 1e verdieping ligt een warme houten vloer, welke is 
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gelegd in 2021.  
  
2e VERDIEPING  
Op de 2e verdieping treffen we 2 ruime kamers, waarvan een kamer nu dient als waskamer en de 
andere kamer als gym en tweede kantoor. Maar zoals eerder aangegeven in de tekst alle kamers 
op de 1e en 2e verdieping kunnen fungeren als slaapkamer. Tevens zult u erg verrast zijn door de 
extra ruime opbergkamer. Op de 2e verdieping ligt een laminaat vloer en is tevens de CV te 
vinden, die netjes is afgescheiden.  
  
OMGEVING  
Vleuten ligt in het midden van Nederland, vlakbij Utrecht, en heeft als dorp veel te bieden. Er zijn 
diverse scholen, er is een gevarieerd aanbod van winkels (Winkelcentrum Vleuterweide is vlakbij), 
horeca en sportclubs. Voor de kinderen zijn er leuke speeltuinen in de buurt, het recreatiegebied 
‘De Haarrijnse Plas’ en het Maximapark.  
Een dagje winkelen in Utrecht? Vleuten heeft een treinstation en binnen 10 minuten bent u op 
Utrecht CS.  
  
De ligging van Vleuten is zeer centraal, met de auto bent u binnen 10 minuten op de A2 of A12 
richting Amsterdam, Rotterdam of Brabant.  
  
BIJZONDERHEDEN  
-  Moderne, luxueuze gezinswoning van 178m2  
-  Fijne woonkamer met openslaande deur naar tuin  
-  Geweldige keuken met stoomoven, hete lucht oven en magnetron   
-  5 ruime slaapkamers  
-  De woning is vorig jaar volledig gestuct en geschilderd  
-  Energiezuinig met energielabel A (mogelijkheid aanleggen zonnepanelen)  
-  Vloerverwarming in woonkamer en keuken  
-  Heerlijke besloten tuin op het Zuiden  
-  Oprit voor 2 auto’s met garage   
-  Centraal gelegen bij uitvalswegen en vlakbij Utrecht  
-  Snelle oplevering mogelijk  
  
Koper is ermee bekend dat de maatvoering van het object is vastgesteld volgens de huidige 
richtlijnen voor maatvoering. Het meetrapport is opgesteld conform de BBMI (Branche Brede 
Meetinstructie). Als uitgangspunt voor deze meetinstructie is de gebruiksoppervlakte, ontleend 
aan artikel 1 van het Bouwbesluit, genomen. Voor de definitie van de gebruiksoppervlakte verwijst 
het Bouwbesluit naar NEN 2580.   
Hoewel de metingen zorgvuldig zijn uitgevoerd, sluit noch verkoper, noch diens makelaar uit dat 
er onjuistheden kunnen voorkomen in deze metingen, dan wel niet (volledig) overeenkomstig de 
normering zijn vastgesteld. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen 
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enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden 
derhalve geen aansprakelijkheid.  
  
Be welcome for a viewing in this spacious family home. The house (the right house on the picture) 
is equipped with every comfort and is located in a beautifully neighborhood “Tuinlanden” in 
Vleuten.  
  
The house has a very good finish (has been completely re-plastered and painted in 2021), is ready 
to move into and is located on a 225m2 plot of private land. An eye-catcher is the living room with 
French doors to the large garden that is located on the South. The owners have used the five 
(bed)rooms with different functions. Currently one room is used as a bedroom, in addition there is 
an office, a walk-in closet, a laundry room and a gym/second office.   
In short, an ideal home for a family, but there are also possibilities for other compositions.  
  
THE LAYOUT  
  
GROUND FLOOR  
From the hall, a beautiful design door provides access to the living room with a semi-open kitchen. 
The living room is light, spacious and has floor tiles in a wood look with underfloor heating. It has 
an attractive, modern look and offers direct access to the garden. The kitchen is adjacent to the 
living room, is sleek and offers all the amenities you could wish for. Cooking is done on induction, 
there is a steam and convection oven and a separate microwave. And also not unimportant; there 
is a lot of cup-board space due to the separate cupboard wall. The toilet is also located on the 
ground floor and there is extra cupboard space under the staircase.   
  
The garden faces south, so it is always nice and sunny in the summer. There is enough space for a 
cozy lounge set and a dining area for delicious outdoor dining when the weather is nice. The 
driveway offers space for 2 cars and there is room for 1 car in the garage.  
  
1st FLOOR  
Via the fixed staircase in the hall, the landing leads to the 3 rooms on the 1st floor.  
The master bedroom is spacious and has a separate niche which gives a nice effect to the room. 
The 2nd (bed) room now functions as an office and guest room. The 3rd room is now used as a 
walk-in closet, very practical! But if you want an extra bedroom, this can be adjusted. The 
bathroom has a modern touch, with a bath, walk-in shower, a sink with 2 taps and a beautiful 
black design radiator. There is a warm wooden floor on the 1st floor which was laid in 2021.  
  
2nd FLOOR  
On the 2nd floor we find 2 spacious rooms, one of which now serves as a laundry room and the 
other room as a gym and second office. But as indicated earlier in the text, all rooms on the 1st 
and 2nd floor can function as bedrooms. Besides this you will be very pleased with the very 
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spacious storage room. On the 2nd floor is a laminate floor and you will also find the central 
heating, which is neatly separated.  
  
SURROUNDINGS.  
Vleuten is located in the middle of the Netherlands, near Utrecht, and as a village has a lot to 
offer. There are various schools, a varied range of shops (Shopping center Vleuterweide is nearby), 
restaurants and sports clubs. For the children there are nice playgrounds nearby, the recreation 
area 'De Haarrijnse Plas' and the Maxima-park.  
A day of shopping in Utrecht? Vleuten has a train station and within 10 minutes you are at Utrecht 
Central Station. The location of Vleuten is very central, by car you are within 10 minutes on the A2 
or A12 towards Amsterdam, Rotterdam or Brabant.  
  
PARTICULARIES:  
-Modern, luxurious family home of 178m2  
-Nice living room with patio door to garden  
-Great kitchen with steam oven, convection oven and microwave  
-5 spacious bedrooms  
-The entire house has been plastered and painted last year  
-Energy-efficient with energy label A (possibility to install solar panels)  
-Underfloor heating in living room and kitchen  
-Lovely private garden on the South  
-Driveway for 2 cars with garage  
-Centrally located near highways and close to Utrecht  
-Fast delivery possible  
  
The buyer is aware that the dimensions of the object have been determined according to the 
current guidelines of dimensions. The measurement report has been drawn up in accordance with 
the BBMI (Branche Broad Measurement Instruction).The usable area derived from Article 1, of the 
Buildings Decree, has been taken as the point of departure for this measurement instruction. The 
Building Decree refers to NEN 2580 for the definition of the usable area. Although the 
measurements have been carried out carefully, neither the seller nor his broker emphasize to be 
responsible that inaccuracies may occur in these measurements, or that they have not been 
determined fully in accordance with the standards. Differences in the specified size do not give 
either party any right, including an adjustment of the purchase price. The seller and his agent 
therefore accept no liability. 
 

 

Vraagprijs € 860.000,00 kosten koper
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Kenmerken 
 
Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning 2-onder-1-kapwoning 

Bouwperiode 2011-2020 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 6 kamers 

Aantal slaapkamers 5 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 688 m3 

Perceel oppervlakte 225 m2 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

178 m2 

   

 
Details 

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk 

Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Nee 
   

 
Energie 

Energielabel A 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig 

geïsoleerd, HR-glas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.v.-ketel 

C.V.-ketel  
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin 

Tuin diepte (cm) 900 

Tuin breedte (cm) 700 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Zuid 

Kwaliteit Verzorgd 
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Plattegrond 
 

 



 
 

 
Makelaar voor een uur 
Lindenlaan 22 
3737 RD, GROENEKAN 
Tel: 088-2264887 
E-mail: info@makelaarvooreenuur.nl 
www.makelaarvooreenuur.nl 

 

 
 

 

Plattegrond 
 

 



 
 

 
Makelaar voor een uur 
Lindenlaan 22 
3737 RD, GROENEKAN 
Tel: 088-2264887 
E-mail: info@makelaarvooreenuur.nl 
www.makelaarvooreenuur.nl 

 

 
 

 

Plattegrond 
 

 



 
 

 
Makelaar voor een uur 
Lindenlaan 22 
3737 RD, GROENEKAN 
Tel: 088-2264887 
E-mail: info@makelaarvooreenuur.nl 
www.makelaarvooreenuur.nl 

 

 
 

 

Plattegrond 
 

 



 
 

 
Makelaar voor een uur 
Lindenlaan 22 
3737 RD, GROENEKAN 
Tel: 088-2264887 
E-mail: info@makelaarvooreenuur.nl 
www.makelaarvooreenuur.nl 

 

 
 

 

Plattegrond 
 

 



 
 

 
Makelaar voor een uur 
Lindenlaan 22 
3737 RD, GROENEKAN 
Tel: 088-2264887 
E-mail: info@makelaarvooreenuur.nl 
www.makelaarvooreenuur.nl 

 

 
 

 

Plattegrond 
 

 



 
 

 
Makelaar voor een uur 
Lindenlaan 22 
3737 RD, GROENEKAN 
Tel: 088-2264887 
E-mail: info@makelaarvooreenuur.nl 
www.makelaarvooreenuur.nl 

 

 
 

 

Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Beeldentuinlaan 10 
Postcode / plaats 3452 SJ  Vleuten 
Provincie Utrecht 

 
Locatiekaart 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

- Philips Hue equipment     

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

- Ikea dressing room     

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

- Living room     

- Bedroom     

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

- Steam cooker     

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

Kluis     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

(Klok)thermostaat     

Airconditioning     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- CV-installatie     

- Boiler     

- Geiser     

-      

-      

-      

Screens     

Rolluiken     

Zonwering buiten     

-      

-      

-      

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      
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-      
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

Oplaadpunt elektrische auto     

     

     

     

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

Plant pots     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

Garage     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      
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Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, 
neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende 
contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overge 
nomen 

CV     

Boiler     

Zonnepanelen     

     

     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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Vragenlijst voor de verkoop van een woning 
 

DEEL B 
 
1. Bijzonderheden 

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? 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

B. Zijn er 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.) 

Niet bekend 

 

 Zo ja, welke zijn dat : _________________________________________________ 
 

C. Wijken de huidige terreinafscheidingen 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.) 

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? 

Nee 

 

 Zo ja, graag nader toelichten : _________________________________________________ 
 

E. Heeft u grond van derden in gebruik? Nee 
 

 Zo ja, welke grond? : _________________________________________________ 
 

F. Rusten er 'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het perceel? (Bijzondere lasten en 
beperkingen kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden 
(bijvoorbeeld een recht van overpad), kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, 
voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan 
ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving van de gemeente in het kader 
van een illegale verbouwing) 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

G. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee 
 

H. Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? Nee 
 

 Zo ja, hoe lang nog? : _________________________________________________ 
 

I. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing 
daartoe? 

Nee 

 

 Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot 
aanwijzing daartoe? 

Nee 

 

 Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object? Nee 
 

J. Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? Nee 
 

 Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? Nee 
 



 
 

  
 
Makelaar voor een uur 
Lindenlaan 22 
3737 RD, GROENEKAN 
Tel: 088-2264887 
E-mail: info@makelaarvooreenuur.nl 
www.makelaarvooreenuur.nl 

 

 
 

 

 

 Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag: € _________ 
 

 Duur : _________________________________________________ 
 

K. Is er sprake van onteigening? Nee 
 

L. Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? Nee 
 

 Zo ja: Is er een huurcontract? Nee 
 

 Welk gedeelte is verhuurd? : _________________________________________________ 
 

 Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? : _________________________________________________ 
 

 Welke zaken zijn van de huurder en mag hij 
verwijderen bij ontruiming? 
(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.) 

: _________________________________________________ 

 

 Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Nee 
 

 Zo ja, hoeveel? € _________ 
 

 Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

M. Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie of een 
andere instantie? (bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van 
overpad, erfafscheidingen e.d.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke is/zijn dat? : _________________________________________________ 
 

N. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? 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? 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

Q. Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest? Nee 
 

 Zo ja, waarom? : _________________________________________________ 
 

R. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 
(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met 
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.) 

Nee 

 

 Zo ja, waarom? : _________________________________________________ 
 

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

: Home 

 

 Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja 
 

 Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? n.v.t. 
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 Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u 
aangekaart? 

: _________________________________________________ 

 
2. Gevels 

A. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

B. Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

C. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Ja 
 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Niet bekend 
 

 Is er sprake van volledige isolatie? Ja 
 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : _________________________________________________ 
 

D. Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee 
 

 Zo ja, volgens welke methode en wanneer? : _________________________________________________ 
 
3. Dak(en) 

A. Hoe oud zijn de daken?  

 Platte daken : _________________________________________________ 
 

 Overige daken : 10 years 
 

B. Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

C. Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, 
krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen? 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

D. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren? Nee 
 

 Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? : _________________________________________________ 
 

E. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Ja 
 

 Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Niet bekend 
 

 Is er sprake van volledige isolatie? Ja 
 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : _________________________________________________ 
 

F. Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? Nee 
 

 Zo ja, toelichting : _________________________________________________ 
 

G. Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee 
 

 Zo ja, toelichting : _________________________________________________ 
 
4. Kozijnen, ramen, en deuren 

A. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor : 2012 inside, 2018 outside 
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het laatst geschilderd? 
 

 Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja 
 

 Zo ja, door wie? : _________________________________________________ 
 

B. Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja 
 

 Zo nee, toelichting : _________________________________________________ 
 

C. Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? Ja 
 

 Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet? : _________________________________________________ 
 

D. Is er sprake van isolerende beglazing? Ja 
 

 Is er sprake van volledige isolatie? Ja 
 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : _________________________________________________ 
 

E. Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? 
(Denk aan lekkende ruiten.) 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 
5. Vloeren, plafonds en wanden 

A. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of wanden? Ja 
 

 Zo ja, waar? : There has been a leakage in one of the water pipes in first 
floor entrance due to a poorly applied patch. Insurance 
company (Interpolis) handled the repair process. They 
identified the leakage and replaced the faulty part. 
Frequently measured and concluded that walls and ceiling 
were completely dry within a period of time. All damaged 
parts were replaced and colored to match their original 
state. There are no remainings from the damage and no 
risk of re-occurrence. 

 

B. Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

C. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of 
wanden aanwezig? 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

D. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen? (Bijvoorbeeld loszittend 
tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.) 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

E. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, 
beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

F. Is er sprake van vloerisolatie? Ja 
 

 Is er sprake van volledige isolatie? Ja 
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 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : _________________________________________________ 
 
6. Kelder, kruipruimte en fundering 

A. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

B. Is de kruipruimte toegankelijk? Ja 
 

 Is de kruipruimte droog? Ja 
 

 Zo nee of meestal, toelichting: : _________________________________________________ 
 

C. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Nee 
 

 Zo ja of soms, toelichting: : _________________________________________________ 
 

D. Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 
wateroverlast geweest? 

Nee 

 

 Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder? n.v.t. 
 

 Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit 
geleid? 

: _________________________________________________ 

 
7. Installaties 

A. Wat voor warmte-installatie is er aanwezig? 
(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-
systeem.) 

: Cv 

 

 Wat is het merk van de installatie en hoe oud is 
deze? Merk 

: Intergas 

 

 Leeftijd : 10 
 

 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? : 2018 
 

 Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja 
 

 Zo ja, door wie? : Meijer technisch onderhoud 
 

B. Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie? 
(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden) 

Nee 

 

 Zo ja, wat is u opgevallen? : _________________________________________________ 
 

C. Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

D. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee 
 

 Zo ja, waar en welke? : _________________________________________________ 
 

E. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

F. Heeft u vloerverwarming in de woning? Ja 
 

 Zo ja, waar? : Living room and Kitchen 
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G. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

H. Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? Nee 
 

 Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? n.v.t. 
 

 Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd? Nee 
 

 Kan het huurcontract worden overgenomen door koper? Ja / Nee 
 

 In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door 
wie? Jaar 

: _________________________________________________ 

 

 Installateur : _________________________________________________ 
 

 Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst? Ja / Nee 
 

 Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar 
opgewekt? Jaar 

: _________________________________________________ 

 

 Aantal kWh : _________________________________________________ 
 

 Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de 
zonnepanelen? 

: _________________________________________________ 

 

 Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie? Ja / Nee 
 

 Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald? € _________ 
 

I. In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige 
schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren 
geveegd/gereinigd? 

: _________________________________________________ 

 

J. Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen 
voor het laatst gebruikt? 

: _________________________________________________ 

 

 Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja 
 

K. Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee 
 

 Zo ja, wanneer? : _________________________________________________ 
 

 Zo ja, welke onderdelen? : _________________________________________________ 
 

L. Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 
8. Sanitair en riolering 

A. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

B. Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? Ja 
 

 Zo nee, welke niet? : _________________________________________________ 
 

C. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja 
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D. Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

E. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? Nee 
 

 Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden 
onderhouden? 

: _________________________________________________ 

 
9. Diversen 

A. Wat is het bouwjaar van de woning? : 2012 
 

B. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? 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? Nee 
 

D. Is er sprake van loden leidingen in de woning? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

E. Is de grond verontreinigd? Nee 
 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport? n.v.t. 
 

 Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? n.v.t. 
 

F. Is er een olietank aanwezig? Nee 
 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? n.v.t. 
 

 Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? : _________________________________________________ 
 

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Nee 
 

G. Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning? 
(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.) 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

H. Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

 Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? n.v.t. 
 

 Zo ja, wanneer? : _________________________________________________ 
 

 Zo ja, door welk bedrijf? : _________________________________________________ 
 

I. Is er 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 beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast 
zijn) 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

J. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? Nee 
 

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? : _________________________________________________ 
 

 Zo ja, in welk jaartal? : _________________________________________________ 
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 Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? : _________________________________________________ 
 

K. Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning (voorheen 
bouwvergunning)? 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

L. Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Ja 
 

 Zo ja, welke label? : A 
 
10. Vaste lasten 

A. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? € 526 
 

 Belastingjaar : 2022 
 

B. Wat is de WOZ-waarde? € 690000 
 

 Peiljaar? : 1 January 2021 
 

C. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € 436 
 

 Belastingjaar? : 2022 
 

D. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? € 229 
 

 Belastingjaar : 2022 
 

E. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: € 194 
 

 Elektra: € 68 
 

 Blokverwarming: € _________ 
 

 Anders : _________________________________________________ 
 

 Te weten € _________ 
 

F. Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.) Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

 Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper? 
Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op een koper. Neem 
hiervoor contact op met de betreffende leverancier. 

Ja / Nee 

 

 Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? Afkoopsom € _________ 
 

 Duur : _________________________________________________ 
 

G. Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar? € _________ 
 

 Heeft u alle canons betaald? n.v.t. 
 

 Is de canon afgekocht? n.v.t. 
 

 Zo ja, tot wanneer? : _________________________________________________ 
 

H. Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja 
 

 Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen? Nee 
 

 Zo ja, hoe hoog en waarvoor? : _________________________________________________ 
 

I. Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee 
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 Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal 
worden aangevraagd? 

: _________________________________________________ 

 

 Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar? € _________ 
 
11. Garanties 

 Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper? 
(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 
12. Nadere informatie 

 Overige zaken (Overige zaken die de koper naar uw 
mening moet weten) 

: _________________________________________________ 

 



 
 

 

Bespaar duizenden euro’s op de verkoop van je woning! 

 
Makelaar voor een uur is een landelijk full-service dienstverlenend makelaarskantoor dat u op een eerlijke manier 
helpt om uw woning succesvol te verkopen. 
Wij zijn aangesloten bij de branche vereniging VastgoedPro. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, 
belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij de uitoefening van hun beroep. 
 
De beste kwaliteit en service tegen een transparante prijs. Dat noemen wij ‘eerlijk’! Een courtage in de vorm van een 
percentage van de verkoopprijs, vinden wij ouderwets. Het maakt immers niet uit wat de verkoopprijs van je woning 
is, de werkzaamheden voor een makelaar zijn voor alle woningen gelijk.  
 
VASTE DEEL 
Je woning verkopen vanaf €1.950,- inclusief BTW 
Waardebepaling: intakegesprek, woningopname, waarde-indicatie, geadviseerde vraagprijs. 
Presentatie: publicatie op Funda e.a. websites en promotie op social media, inclusief, fotografie en plattegronden (2D 
en 3D). 
Commerciële begeleiding: onderhandelingen, relatie tussen verkoper en bieder, mondelinge en schrifteijke 
voorstellen en koopovereenkomst. 
  
VARIABELE DEEL 
Naast het vaste deel van € 1.950,-, hebben we een variabel deel. Hebben wij 1 bezichtiging nodig, dan betaal je voor 1 
bezichtiging, hebben we 5 bezichtigingen nodig, betaal je voor 5 bezichtigingen. 
De prijs voor een bezichtiging is € 148,- inclusief BTW per bezichtiging met een maximum van € 2.000,- inclusief BTW. 
  
MAXIMUM 
Je betaalt nooit meer dan € 3.950,- inclusief BTW, voor de verkoop van jouw woning! Meld je aan voor een 
vrijblijvende kennismaking met één van onze makelaars. 
 
We komen graag met je in gesprek over de mogelijkheden voor de verkoop van jouw woning. 
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