
Het ultieme gevoel van vrijheid: wonen en leven op, in en rondom het water.
Dit prachtige schip ‘Zon en Maan’ is een goed onderhouden en sfeervolle varende woning.
Nieuwsgierig? Kom kijken!

Woonschip
‘Zon en Maan’



SUZ, draai de naam om en je hebt
precies dat te pakken wat ons uniek
maakt. Wij zijn twee geregistreerde
Vastgoedpro makelaarszussen die
van jongs af aan geleerd en gedaan
hebben in alles wat met vastgoed te
maken heeft. Mede door deze
achtergrond hebben we vroeg de
kneepjes van het vak geleerd en
hebben we brede kennis en ervaring
in ons vakgebied.

Janina Annet



KENMERKEN
Woonoppervlakte: ca. 80 m2
Inhoud: ca. 160 m3
Aantal kamers: 3 (slaap)kamers

VRAAGPRIJS:
€199.000 k.k.

Omschrijving

Het ultieme gevoel van vrijheid: wonen en leven op, in en rondom het water. Dit
prachtige schip ‘Zon en Maan’ is heus varend erfgoed. Motor starten en varen over de
prachtige Friese wateren om vervolgens weer terug ‘huiswaarts’ te keren. Daarnaast
kan de aanwezige B&B vergunning indien gewenst zorgen voor een extra bron van
inkomsten.

Het schip is prachtig onderhouden en ingericht. Met smaak en met behoud van de
authenticiteit van het schip is dit een volwaardige woning. Er zijn maar liefst drie
(slaap)kamers aanwezig, een royale badkamer (met ligbad!), en apart toilet en een
ruime open keuken met woonkamer. Liever zicht op de wal? De stuurhut met gezellige
ingebouwde zithoek is een fijne en lichte plek om zowel tijdens het varen als stilliggend
aan wal te genieten van de omgeving.

Het schip is volledig geïsoleerd en voorzien van glasisolatie, op de patrijspoortjes en de
opgang van het voordek na.

De volgende procedures zijn van toepassing: bij aankoop van een schip dient het schip
de huidige ligplaats tijdelijk te verlaten om opnieuw op de wachtlijst te worden
geplaatst. Bij hernieuwde toelating wordt het schip eerst toegelaten in de zogeheten
‘wachthaven’ aan de Oosterkade of Oostergrachtwal in Leeuwarden. Vanaf deze
ligplaats kan men zich aanmelden voor verschillende plekken in de stad zoals
bijvoorbeeld de begeerde ligplaatsen aan de Emmakade of de Willemskade.



Het betreft een stalen motor-/woonschip met een lengte van ca. 26.80 m, een breedte
van ca. 4.85 m, een diepgang van ca. 1.30 m en een verplaatsing of laadvermogen van
ca. 25,643 m3.

Het schip is in 1927 gebouwd op Bouwplaats ‘Den Adel’. Naast de aanwezigheid van een
prachtige woning beschikt het schip ook over een roef, machinekamer, een mast en een
schroef.

Het schip wordt voortgestuwd door een DAF motor, type 615 met motornummer
E45580 en beschikt over een vermogen van ca. 138 pk.

Het verplichte CBB certificaat voor schepen langer dan 20 meter is geldig tot mei 2024.

Verder inbegrepen:
Polyester bootje + 15 pk motor merk Mariner inclusief 20 ltr. tank kunststof en
roeispanen.

Algemeen
• Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 80 m2
• Inhoud: 160 m3
• Aantal slaapkamers: 3 slaapkamers
• Overdracht: het schip wordt overgeschreven in het scheepsregister van het kadaster
• Overdrachtsbelasting: niet van toepassing
• Ligplaats: zie procedure omschrijving in tekst
• Isolatie: volledig geïsoleerd
• Verwarming: CV-ketel, Remeha Avanta 35C, bouwjaar 2008, in eigendom. De

verwarming kan ook middels een diesel aangedreven verwarming worden gebruikt.

Details van het schip
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Paraaf verkoper:  Paraaf koper: (documentversie: 6/11/2017) 

Lijst van zaken  
 
Object: Emmakade 216, 8933 AX Leeuwarden 

 Gaat 
mee 

Blijft 
achter 

Over te 
nemen 

N.v.t. 

Tuinaanleg, (sier)bestrating, beplanting ☐ ☐ ☐ n 

Erfafscheiding, pergola’s, tuinschermen ☐ ☐ ☐ n 

Tuinhuisje, buitenberging ☐ ☐ ☐ n 

Plantenkas ☐ ☐ ☐ n 

Bewateringssysteem ☐ ☐ ☐ n 

Vlaggenmast ☐ ☐ ☐ n 

Overig: ☐ ☐ ☐ n 

Loopbrug ☐ n ☐ ☐ 

     

Beschikbare sleutels ☐ n ☐ ☐ 

Hang en sluitwerk (veiligheids-)sloten/bijzetsloten ☐ n ☐ ☐ 

Open haard met vuurkorf, aslade, open haardhout ☐ ☐ ☐ n 

Allesbrander/pelletkachel/gaskachel met toebehoren ☐ ☐ ☐ n 

Overig: ☐ ☐ ☐ n 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

     

CV-installatie met toebehoren ☐ n ☐ ☐ 

Klokthermostaat ☐ n ☐ ☐ 

Warmwatertoestellen ☐ n ☐ ☐ 

Mechanische afzuiginstallatie ☐ n ☐ ☐ 

Airco-installatie ☐ ☐ ☐ n 

Alle isolatievoorzieningen, voorzetramen ☐ n ☐ ☐ 

Zonnecellen incl. omvormer en monitor ☐ ☐ ☐ n 

Zonnecollectoren incl. boiler ☐ ☐ ☐ n 

Overig: ☐ ☐ ☐  

Luchtontvochtiger ☐ n ☐ ☐ 

     

Zonwering buiten ☐ ☐ ☐ n 

Zonwering binnen  ☐ ☐ ☐ n 

(rol)luiken ☐ ☐ ☐ n 

Gordijnrails ☐ n ☐ ☐ 

Gordijnen ☐ n ☐ ☐ 

Vitrages ☐ n ☐ ☐ 

Rolgordijnen ☐ ☐ ☐ n 

Raam en deur-horren ☐ n ☐ ☐ 

Alle overige raamdecoratie ☐ n ☐ ☐ 

Overig: ☐ ☐ ☐ n 

Vliegengordijn voordeur ☐ n ☐ ☐ 

     

     

     



 
 

 

Paraaf verkoper:  Paraaf koper: (documentversie: 6/11/2017) 

 
Gaat 
mee 

Blijft 
achter 

Over te 
nemen 

N.v.t 

Buitenlamp ☐ ☐ ☐ n 

Buitenverlichting ☐ n ☐ ☐ 

Bewegingssensor/schemerschakelaar ☐ n ☐ ☐ 

Schakelmateriaal ☐ n ☐ ☐ 

(licht)dimmers ☐ ☐ ☐ n 

Inbouwverlichting ☐ n ☐ ☐ 

Veiligheidsschakelaar-wasautomaat ☐ ☐ ☐ n 

Telefooncentrale  ☐ ☐ ☐ n 

WIFI router 2x n ☐ ☐ ☐ 

Alarminstallatie ☐ ☐ ☐ n 

Rookmelders 2x ☐ n ☐ ☐ 

Overig ☐ ☐ ☐ ☐ 

Koolmonoxide melder ☐ n ☐ ☐ 

 

Badkameraccessoires, planchet, spiegels ☐ n ☐ ☐ 

Douchewand-cabine / badscherm ☐ ☐ ☐ n 

Wastafels(s) met accessoires ☐ n ☐ ☐ 

Wastafelverlichting  ☐ n ☐ ☐ 

Toilet met accessoires / toiletbril / toiletrolhouder ☐ n ☐ ☐ 

Tap- en stopkranen, buitenkraan ☐ n ☐ ☐ 

Wasmachinekraan (met beluchter) ☐ n ☐ ☐ 

Thermostaatkranen ☐ n ☐ ☐ 

Wasmachine (nieuw 2018) ☐ n ☐ ☐ 
Wasdroger (condensdroger) (nieuw 2018) ☐ n ☐ ☐ 
Overig ☐ ☐ ☐ ☐ 

Douchegordijn plus rail ☐ n ☐ ☐ 

     

Keukenblok met onder- en bovenkasten, incl. verlichting ☐ n ☐ ☐ 

Kookplaat ☐ n ☐ ☐ 

Afzuigkap ☐ n ☐ ☐ 

Magnetron ☐ ☐ ☐ n 

Oven ☐ ☐ ☐ n 

Combioven-magnetron ☐ n ☐ ☐ 

Koelkast ☐ ☐ ☐ n 

Vrieskast ☐ ☐ ☐ n 

Koel/vries-combinatie (nieuw gekocht oktober 2019) ☐ n ☐ ☐ 

Inbouw koffieapparaat ☐ ☐ ☐ n 

Cooker ☐ ☐ ☐ n 

Overig ☐ ☐ ☐ n 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

     

Parketvloer (planken vloer) ☐ n ☐ ☐ 

Laminaatvloer ☐ ☐ ☐ n 

Tegelvloer ☐ ☐ ☐ n 

Vloerbedekking ☐ ☐ ☐ n 



 
 

 

Paraaf verkoper:  Paraaf koper: (documentversie: 6/11/2017) 

Zeil ☐ ☐ ☐ n 

Overige vloerafwerking als:  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Reserve tegels, laminaat, vloerdelen, Lamellen etc.  ☐ ☐ ☐ n 

Vensterbanken ☐ ☐ ☐ n 

     
     

Door derden beschikbaar gestelde zaken, behorend bij het object:     

Milieubox ☐ ☐ ☐ n 

Vuilcontainer(s) ☐ n ☐ ☐ 

Buitenbrievenbus ☐ n ☐ ☐ 

     
     

Bijzonderheden     

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Specificatie van de roerende zaken  
(stoffering, inventaris, toebehoren) die verder in de koop zijn begrepen: 
 

Begane grond  

Hal  

Verlichting 

 

Woonkamer  

Luchtontvochtiger 

 

Keuken  

- 

 

keukenapparatuur  

Vaatwasser 

Bijkeuken  

- 

 

Badkamer  

Wasmachine en Droger 

 

Slaapkamers  

Verlichting 

 

 

1e verdieping  

Overloop NVT 

 



 
 

 

Paraaf verkoper:  Paraaf koper: (documentversie: 6/11/2017) 

Slaapkamers NVT 

 

 

Badkamer NVT 

 

 

 
 
  2e Verdieping 

Overloop NVT 

 

Zolder NVT 

 

 

Kachels/CV Installatie  

  

NVT 

 

   

  Kasten 
 Inbouwkasten Blijft achter 

 

Vaste kasten  

 

 

Blijft achter 

 
  Bijgebouwen 

Berging  

NVT 

Garage  

NVT 

 
Exterieur 

 

Zonnewering en horren  

Vliegengordijn buitendeur 

 

Rond het schip  

Gele terrasstoelen 

Polyester bootje + 15 pk motor merk Mariner inclusief 20 ltr. tank kunststof en 

roeispanen 

 

 

  



 
 

 

Paraaf verkoper:  Paraaf koper: (documentversie: 6/11/2017) 

 

   Overig 

 

 

 

NVT 

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

 

 

 

NVT 

 

 
Voor gezien,  

 
 
 
Datum :  Plaats:    Datum:   Plaats :    
 
 
 
 
 
____________________________   _______________________________ 
Handtekening verkoper:     Handtekening koper: 
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Bijlage bij de bemiddelingsopdracht verkoop 

 

Inzake het object: Emmakade 216, 8933 AX Leeuwarden 

  

Deze bijlage is onderdeel van de bemiddelingsopdracht 

 

 

Deel 2 (informatie voor kopers) 

 

 

1. Andere overeenkomsten 
 Ja Nee 

Zijn er nadat u het huis in eigendom hebt gekregen nog andere aanvullende  

notariële of onderhandse akten opgesteld van het pand? 
☐ n 

Eventuele toelichting:  

 

 Ja Nee 

Zijn er, voor zover bij u bekend, mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt  

over aangrenzende percelen? (nvt, ivm verschipping) 

(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:  

 

 

2. Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, overige 

rechten, verplichtingen 
(nvt, ivm verschipping) Ja Nee 

Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, 

vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen,  

kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, etc.? 

☐ n 

Zo ja, welke: 

 

Indien er sprake is van erfpacht of opstalrecht, hoe hoog is de canon per jaar?    € 

Indexatie:   
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3. Publiekrechtelijke beperkingen 
(nvt, ivm verschipping) Ja Nee 

Is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing, of een voorstel daartoe? ☐ n 

Is er sprake van ruilverkaveling? ☐ n 

Is er sprake van onteigening? ☐ n 

Zijn er bijzonderheden inzake streekplan, bestemmingsplan of bijzondere 

bestemming? 
☐ n 

Zo ja, welke: 

 

4. Kadastrale grenzen 
(nvt, ivm verschipping) Ja Nee 

Wijken de huidige terreinafscheiding volgens u af van de kadastrale  

eigendomsgrenzen? 
☐ ☐ 

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking: 

 

5. Verhuur 
 Ja Nee 

Is het woonhuis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of aan anderen  

in gebruik gegeven? 
☐ n 

Zo ja: Is er een huurovereenkomst? ☐ ☐ 

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? ☐ n 

Zo ja, hoeveel: € 

Hebt u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? ☐ n 

Zo ja, welke: 

Het schip wordt deels als B&B gebruikt, indien belangstelling dan mogen de nieuwe bewoners de 

goodwill en site etc. overnemen. 
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6. Procedures 

 Ja Nee 

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

andere instantie? (bijvoorbeeld onteigening) 
☐ n 

Zo ja, welke zijn dat: 

 

 

7. Monumenten, beschermd stads, - of dorpsgezicht 
 Ja Nee 

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit genomen is tot een 

aanwijzing van uw pand: 

als beschermd monument (Erfgoedwet) schip is varend erfgoed! n ☐ 

tot beschermd stads- of dorpsgezicht (Erfgoedwet) ☐ n 

Gemeentelijk monument ☐ n 

Beeldbepalend pand ☐ n 

 

8. Onderhoudscontracten 
 Ja Nee 

Zijn u onderhoudscontracten en/of garantiebepalingen bekend van zaken 

die mee verkocht worden? 
☐ n 

Zijn daarvan contracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper 

(voorbeelden: Woningborggarantie, SWK garantie, GIW garantie,                                             

onderhoudsabonnement centrale verwarming, garantie 

keukenapparatuur, boiler, ventilatiesysteem, zonnepanelen) 

☐ n 

Nadere bijzonderheden:   

  

 

9. Aanschrijvingen 
 Ja Nee 

Zijn aan u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen  

voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitgevoerd? 
☐ n 

Zo ja, welke: 
 Een iets andere situatie: bij verkoop zal het schip waarschijnlijk geschouwd / uit het water moeten, 

ivm verzekering en hypotheek voor koper 

Is er een besluit tot het opleggen van verplichtingen ex. Artikel 13 t/m 14 lid 1  

Woningwet bekend, resp. een vooraanzegging daartoe? 
☐ n 
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10. Terug te vorderen subsidies 
 Ja Nee 

Zijn 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) 

☐ n 

Eventuele toelichting: 

  

 

11. Onbewoonbaarverklaring 
 Ja Nee 

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar  

verklaard geweest? 
☐ n 

Eventuele toelichting: 

  

  

12. Verbouwing/aanbouwen/uitbouwen/bouwwerken 
 Ja Nee 

Hebben er verbouwingen plaatsgevonden en/of zijn er bijgebouwen geplaatst in 

en/of om de woning? 
☐ n 

Zo ja, welke verbouwingen hebben plaatsgevonden en/of welke bijgebouwen zijn er 

geplaatst en door wie of welke aannemer zijn deze uitgevoerd:  

  

In het jaar:   

 

 Ja Nee Onbekend 

Zijn er verbouwingen uitgevoerd, aanbouwen, uitbouwen of andere 

bouwwerken geplaatst waarvan formeel toestemming nodig was van 

de gemeente (bouwvergunning/omgevingsvergunning)? 

Geen uitbouw, maar de B&B heeft uiteraard een vergunning  

n ☐ ☐ 

  

 Ja Nee 

Zo ja, heeft de gemeente toestemming gegeven? n ☐ 

 

 Ja Nee Onbekend 

Zijn er vergunningsvrije bouwwerken geplaatst?                      ☐ ☐ n 

Zo ja, welke:  
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13. Omzetbelasting 

 Ja Nee 

Is er bij de verkoop sprake van een omzetbelastingheffing (bijv. omdat het  

voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte)? 
☐ n 

 

14.  Gebruik 
 Ja Nee 

Hoe gebruikt u het woonhuis nu (Bijv. als woning, praktijk, winkel, etc.): 

Woning en B&B 

Is dat volgens u en/of de gemeente toegestaan (bestemmingsplan)? n ☐ 

 

15.  Daken 
 
 Ja Nee 

Indien er sprake is van platte daken (ook van uitbouwen, garages, bergingen etc.). 

Hoe oud is het dak? Bouwjaar:  

 

Heeft u last van dak lekkages (gehad)? ☐ n 

Zo ja, waar: 

Is dit inmiddels opgelost? ☐ ☐ 

Hoe is dit gebeurd en wanneer:  

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:  

 

16. Isolatievoorzieningen 
 Ja Nee Onbekend 

Vloerisolatie n ☐ ☐ 

 

☐ Gehele vloerisolatie  
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☐ Gedeeltelijke vloerisolatie 

Indien gedeeltelijk, welke vloer is geïsoleerd:  

  

 Ja Nee Onbekend 

Spouwmuurisolatie  

geen spouwmuurisolatie, maar het hele schip is geïsoleerd 
n ☐ ☐ 

 

n Gehele spouwmuurisolatie / geen spouwmuurisolatie, maar het hele schip is geïsoleerd 

☐ Gedeeltelijke spouwmuurisolatie 

Indien gedeeltelijk, welke muren is geïsoleerd:  

 

Indien dit na-isolatie betreft, met welk isolatiemateriaal is dit dan uitgevoerd: 

  

Dakisolatie n ☐ ☐ 

 

n Gehele dakisolatie  

☐ Gedeeltelijke dakisolatie 

Indien gedeeltelijk, welk(e) daken/dak is geïsoleerd:  

  

Glasisolatie n ☐ ☐ 

 

☐ Gehele glasisolatie  

n Gedeeltelijke glasisolatie 

Indien gedeeltelijk, welke glazen zijn geïsoleerd:  

 Patrijspoortjes en opgang voordek niet geïsoleerd 

Is er bij het dubbele glas sprake van condensvorming (lekke ruiten) 

tussen het glas? 
☐ n ☐ 

Zo ja, waar: 

  

 
17. Kozijnen, ramen en deuren 

 Ja Nee 

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd:  

Periodiek onderhoud 

Is dit gedaan door een erkend schildersbedrijf? ☐ n 

Functioneren alle scharnieren en sloten? n ☐ 

Zo niet, gelieve dit toe te lichten:  

  

 Ja Nee Onbekend 
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Zijn er slechte (rotte) plekken in kozijnen, ramen, deuren of ander 

houtwerk?  
☐ ☐ n 

Zo ja, waar:  

  

 

18. Gebreken en bezwaren 
 Ja Nee 

Zijn er aan uw huis gebreken en/ of bezwaren bekend die van belang 

kunnen zijn voor een koper bij het nemen van de koopbeslissing? (denk 

bijvoorbeeld aan lekkages, verzakkingen, etc.) 

☐ n 

Opmerkingen:  

  

Zijn er gebreken en/of bezwaren bekend van de technische installaties?  

(bijv. leidingen voor gas, water en elektra, geiser, keukenapparatuur, CV,  

thermostaat, etc.). 

☐ n 

Zijn er gebreken of bezwaren bekend ten aanzien van de constructie en/of  

vloeren (bijvoorbeeld betonrot (=chlorideschade))? 
(betonrot komt onder andere voor in kruipruimten van woningen gebouwd tussen  

1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk  

Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen zoals bijv. balkons  

kunnen worden/zijn aangetast door betonrot.) 

☐ n 

Opmerkingen:  

  

Is het pand voor zover u bekend geheel/gedeeltelijk aangetast door houtworm,  

boktor, ander ongedierte, zwammen of andere schimmels? 
☐ n 

Zo ja, door:  

  

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

genoemde gebreken, s.v.p. aangeven welke maatregelen waartegen zijn genomen 

(evt. garantiebewijzen e.d. graag bijvoegen).: 

  

 

19. Fundering, kelder, kruipruimte en gevels 
 Ja Nee 

Is het u bekend dat er problemen zijn met de fundering? ☐ n 

Is de fundering in het verleden hersteld? ☐ n 
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Zo ja, toelichting:  

Is de kruipruimte toegankelijk? n ☐ 

Is de kruipruimte droog?                                                     n ☐ 

Is de kruipruimte vrij van puin, restanten e.d.?  Onderin een schip is juist wat 

puin aangebracht om het schip laag te houden        
☐ n 

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?          ☐ n 

Is ervoor zover bekend sprake van chlorideschade (betonrot)? ☐ n 

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

gevels? 
☐ n 

Zo ja, waar:  

 

Zijn hier maatregelen tegen getroffen: 

 

 

Zijn er (gerepareerde) scheuren / beschadigingen in / aan de gevels aanwezig? ☐ n 

Zijn hier maatregelen tegen getroffen: 

 

 

Is de gevel ooit gereinigd? NVT ☐ ☐ 

Zo ja, volgens welke methode:  

☐ Droog (met grid, zand)  

☐ Nat (met chemicaliën) 

☐ Anders:  

 

    
 Ja Nee Onbekend 

Zijn de gevels ooit geïmpregneerd?            NVT         ☐ ☐ ☐ 

Zo ja, wanneer en welke gevels:  

  

Zijn de gevels ooit opnieuw gevoegd? ☐ ☐ ☐ 

Zo ja, wanneer en welke gevels:  

  

      
20. Riolering   

 Ja Nee 

Is uw woonhuis aangesloten op het gemeenteriool? n ☐ 
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Zo nee, op welke wijze vindt de afvoer van afvalstoffen plaats? 

Is de riolering gemaakt van PVC of gresbuis? Van flexibele buis uiteraard 

Zijn er problemen met de riolering? ☐ n 

Zo ja, welke: 

☐ Verstoppingen  

☐ Verzakkingen 

☐ Aansluiting vervangen  

☐ Anders,  

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

lekkages, terugkerende verstoppingen, etc.? 

☐ n 

Zitten alle aansluitingen op het hoofdriool? n ☐ 

Is ervoor zover u bekend een septictank in het perceel aanwezig? ☐ n 

Zo ja, is deze septictank nog in gebruik? ☐ ☐ 

Zo ja, waar ligt deze septictank: 

 

 

21. Vloeren 
Beschrijf de kwaliteit van de vloeren: 

 

Begane grond vloer: n Hout  ☐ Beton 

1e verdiepingsvloer: ☐ Hout  ☐ Beton 

2e verdiepingsvloer: ☐ Hout  ☐ Beton 

 Ja Nee 

Is er een vloerluik/kruipluik aanwezig? n ☐ 

Zo ja, waar: Op meerdere plaatsen 

 Ja Nee 

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan 

vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig? 
☐ n 

Zo ja, waar: 

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

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? 
☐ n 

Zo ja, waar: 

 

22. Electrische installatie 
 Ja Nee 
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Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties? ☐ n 

Zo ja, waar: 

 

Hoeveel groepen zitten er in de meterkast: 4 

Hoeveel aardlekschakelaars zitten er in de meterkast: 2 

Is er krachtstroom aanwezig? n ☐ 

Is de elektrische installatie vernieuwd? ☐ n 

Zo ja, wanneer: 

 

Welke onderdelen (bijv. groepenkast, groepen, bekabeling, aardlek, enz.):  
 
 

 Ja Nee Onbekend 

Is dit door een erkende installateur uitgevoerd: n ☐ ☐ 

Is er ergens nog oude (stoffen) elektrische bedrading aanwezig? ☐ n ☐ 

Zo ja, waar: 

 

 Ja Nee 

Zijn u gebreken bekend aan keukenapparatuur? ☐ n 

Zo ja, welke: 

 

Zijn u gebreken bekend aan zonnescherm of rolluiken? ☐ n 

Zo ja, welke: 

 

                          
23. Cv-installatie 

 Ja Nee 

Bouwjaar Cv-ketel: 2008 

Merk Cv-ketel: Remeha Avanta 35C 

Eigendom? n ☐ 

Zijn er problemen met de cv-ketel (geweest)? ☐ n 

Moet de cv-installatie vaker dan een keer per jaar bijgevuld worden?               ☐ n 

Zo ja, hoe vaak: 

Is het onderhoud elk jaar uitgevoerd? ☐ n 

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden, datum: december 2020 

Zijn er onderdelen vervangen? n ☐ 

Zo ja, welke:  

Ontstekingsmechanisme 

Zijn er radiatoren die niet warm worden? ☐ n 

Zo ja, welke:  
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Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? ☐ n 

Zo ja, waar:  

 

Zijn er vertrekken/radiatoren die niet (goed) warm worden? ☐ n 

Zo ja, welke:  

 

Is er sprake van vloerverwarming? ☐ n 

Zo ja, waar:  

 

De vloerverwarming is uitgevoerd als: ☐ Bijverwarming  ☐ Hoofdverwarming 

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren 

geveegd/gereinigd: 

 

24. Grens met de buren 
 Ja Nee 

Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of erfafscheiding gebouwd op grond 

van de buren, of andersom? NVT 
☐ ☐ 

Opmerkingen: 

 

Van wie is de erfafscheiding: 

 

 

25. Verontreinigingen 
 Ja Nee 

Is het u bekend dat de bodem verontreinigd is of dat er een reden is om te 

vermoeden dat de bodem verontreinigd is? NVT 
☐ ☐ 

Heeft de Gemeente of de Provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd 

(bijv. art. 55 Wet Bodembescherming)? NVT 
☐ ☐ 

Is er een (ondergrondse) huisbrandolietank aanwezig of aanwezig geweest? ☐ n 

Zo ja, waar bevindt zich deze olietank: 

 

 

 Ja Nee 

Is deze tank gesaneerd (KIWA gecertificeerd) Conform BOOT besluit? NVT ☐ ☐ 

 Ja Nee Onbekend 

Zijn er voor zover u bekend in het pand en/of in een bijgebouw 

(berging, garage etc.) of in de grond eternietplaten, 

asbestcementplaten of ander asbesthoudend materiaal aangebracht 

☐ n ☐ 
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of aanwezig (Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve 

centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn)?   
Opmerkingen: 

 

 Ja Nee 

Blijft er in het pand zeil achter, al dan niet vastgelijmd, welke dateert van een 

periode van 1960 en 1982? 
☐ n 

  

26. Gemeentelijke, - en andere belastingen 
Hoeveel betaalde u in het afgelopen belastingjaar voor de volgende aanslagen: 

Volgt 

Onroerende Zaak Belasting OZB: Geen OZB maar Scheeps Precario 

 

€ 

WOZ-waarde: 

Waardepeildatum: 

€ 

Waterschapslasten:   € 

Hoogheemraadschap: € 

Verontreinigingsheffing/zuiveringsheffing:  € 

Rioolheffing:  € 

  

27. Energienota 
Welke (voorschot) bedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? 

 

Totaal voorschot per maand (indien onderdelen niet bekend zijn) 

Is gas en licht 

€ 168 

En/of per onderdeel: 

Gas:  € 

Water: € 16,87 

Electra: € 

Stadverwarming: € 

 Ja Nee 

Is er kabelaansluiting? Ja, handmatig n ☐ 

Is er glasvezelaansluiting? In de meterkast n ☐ 

 

28. Lease, huur, huurkoop, bruikleen 
 Ja Nee 

Zijn er leasecontracten, huur, huurkoop of bruikleenafspraken   

(bijv. keuken, kozijnen, cv ketel etc.)? 
☐ n 

Zo ja, welke: 
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Hoe lang lopen de contract nog: 

 

 

 

 

29. Achterstallige betalingen 
 Ja Nee 

Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? n ☐ 

  

30. Appartement of lidmaatschapsrecht coöperatieve vereniging 

 
 Ja Nee N.V.T. 

Is er een Vereniging van Eigenaars?                         ☐ ☐ n 

 Ja Nee 

Is er een coöperatieve Vereniging? ☐ n 

Wie is de administrateur van de Vereniging van Eigenaars: 

 

Hoeveel bedraagt de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars: 

 

Is dit bedrag inclusief voorschot gas-water-stookkosten-elektra? ☐ ☐ 

Zo ja, hoeveel bedraagt dit: 

Heeft de Vereniging van Eigenaars schulden of zijn er achterstallige betalingen? ☐ ☐ 

Zo ja, toelichting 

 

Zijn er afspraken gemaakt over onderhoud, verbouwingen, of zijn er  besluiten  

genomen welk van invloed kunnen zijn op de hoogte van de bijdrage aan  

de Vereniging van Eigenaars? 

☐ ☐ 

Zo ja, toelichting 

 

Wordt er elk jaar een exploitatieoverzicht en een begroting opgesteld? ☐ ☐ 

Is er een opstalverzekering afgesloten voor het gehele gebouw? ☐ ☐ 
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31. Nadere mededelingen omtrent zaken die de koper naar uw     

         mening moet weten: 
 

 

 

32. Ondertekening 
 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en vrijwaart de makelaar voor 

alle eventuele aanspraken indien mocht blijken dat de gegevens onjuist zijn.  

Het object blijft voor risico van opdrachtgever en deze dient het object voldoende verzekerd te 

houden, toezicht te houden, en waar nodig voorzorgsmaatregelen te treffen tegen de gevolgen van 

onheilen van buitenaf en gebreken van de zaak zelf (voorbeelden: bevriezing, storm, diefstal, kraken 

e.d.). 

 

Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot verkoop en tot eigendomsoverdracht. 

 

Plaats en datum:     Plaats en datum: 

 

__________________, _________   __________________, __________ 

 

 

De opdrachtgever,     Paraaf koper, 

 

 

 

___________________    _____________________ 
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COMMUNAUTAIR BINNENVAARTCERTIFICAAT VOOR
BINNENSCHEPEN

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Certificaatnummer SI 18083 NL

Rotterdam, 07-06-2017 Commissie van Deskundigen te Rotterdam

:1

(I’

Opmerkingen:

Het vaartuig mag op grand van dit certificaat slechts zolang voor de vaart warden gebruikt, als het zich in de toestand bevindt
zoals in het certificaat is aangegeven.

Na iedere wezenlijke veranderingen of schade mag het vaartuig eerst dan weer in de vaart warden gebracht, wanneer het op
grond van een bijzonder onderzoek daarvoor opnieuw is toegelaten.

De eigenaar van het schip of zijn gemachtigde moet de bevoegde instantie op de hoogte stellen van een eventuele verandering
van de naam of het eigendom van het schip, van een eventuele hermeting en van eventuele wijzigingen in de teboekstelling of
de thuishaven, en haar het communautaire certificaat ter wijziging toezenden.

BSC

namens deze,

CBB_OI ID-nummer: 58213 Document nummer: 6917/207 7
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1. Naam van het vaartuig 2. Sooft vaartuig 3. Uniek Europees
scheepsidentificatienummer

FRIESLAND Pleziervaartuig 02100775

4. Naam en adres van de eigenaar

G. ter Horst en M.C. Wierdsma, Emmakade 198 B, 8933 AX LEEUWARDEN

5. Plaats en nummer van teboekstelling 6. Thuishaven

Dordrecht Leeuwarden

775 B DORD 1927

7. Bouwjaar 8. Naam en plaats van de bouwwerf

1922 ONBEKEND, PAPENDRECHT

9. Dit certificaat vervangt het Certificaat Nt. --- afgegeven op door de commissie van deskundigen te .

10. Het boven omschreven vaartuig is op grond van
- het elgen onderzoek d.d. 30-05-2017

- de verkiaring van het erkende klassificatiebureau

voor de vaart

- op de communautaire waterwegen van de zone(s) 3 en 4

- op de waterwegen van de zone(s) zone 2 Nederland

met uitzondering van:

- op de volgende waterwegen in Nederland, Rijn, WaaI en Lek

met de aangegeven ten hoogste toegestane diepgang aismede de navolgend aangegeven uitrusting en bemanning
deugdelijk bevonden.

11. De geldigheid van dit certiflcaat eindigt op 30-05-2024

Verandering(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,

Deze bladzijde is vervangen. namens deze,

Plaats en datum

(stempel) (handtekening)

BSC ‘H H

Bsc
CBB_02 ID-nummer: 58213 Document nummer: 6917/2017



Pagina 3 van 14
Certificaatnummer SI 1O83 NC Commissie van Deskundigen te Rotterdam

12. Het nummer van het certificaat van onderzoek (1), het uniek Europees scheepsidentificatienummer (2), het nummer
van teboekstelling (3) en het nummer van meting (4) zijn met de bijbehorende tekens op de volgende plaatsen op het
schip aangebracht:

1. Achterschild stuurhuis

2. 3-zijdig op stuurhuis

3. Achterschild stuurhuis

4.

13. De grootste toegelaten inzinking wordt aan iedere zijde van het vaartuig aangegeven door:

14. Het vaartuig is, met inachtname van de onder 15 en 52 aangegeven beperkingen, geschikt om:

1 --- 4 Iangszij gekoppeld meegevoerd te worden

1.1 5

1,2 5.1

2 --- 5.2

2.1 5.3

2.2 6 gesleept te worden

2 3 6 1 als schip met eigen voortstuwing

3 een ander vaartuig Iangszij gekoppeld mee 6.2
te voeren

Verandering(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,
Deze bladzijde is vervangen. namens deze,
Plaats en datum

(stempel) (handtekening)

BSC

BSC
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;\\\f nr. --- afgegeven door scheepsmetingsdienst te op

17a. Lengte o.a. 26,60 m 18a. Breedte o.a. 4,85 m 19a. Grootste diepgang 1,15 m 20. Vrijboord 100 cm
17b. Lengte L 26,60 m 18b. Breedte B. 4,79 m 19b. Diepgang T 0,80 m

21. Waterverplaatsing (m3) 22. Aantal passagiers 23, Aantal bedden voor passagiers
68,000 m3

24. Aantal waterdichte dwarsschotten 25. aantal ladingstanks / 26. Soort luikenkap
Iaadruimen

2

27. Aantal voortstuwingsmotoren 28. Totaal vermogen van de 29. Aantal hoofdschroeven
voortstuwingsinstallatie

1 94kW 1

30. Aantal boegankerlieren 1 31. Aantal hekan,erlieren

waarvan --- met mechanische aandrijving waarvan met mechanische aandrijving

32. Aantal sleephaken 33. Aental sleeplieren
--- waarvan met mechanische aandrijving

34. Stuurinrichting

Aantal hoofdroeren Hoofdaandrijving:

1 - hydraulisch

Andere installaties: Soort:

neen

Flankingroer Aandrijving:

nee

Boegbesturingsinstallatie: Afstandbediend Aan- en afstellen op afstand
nee

35. Lensinrichtingen

Aantal lenspompen: 1 waarvan gemotoriseerd:

Minimum lenscapaciteit eerste lenspomp: --- I/mm

tweede lenspomp: I/mm

Verandering(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,
Deze bladzijde is vervangen. namens deze,
Pleats en datum

(stempel) (handtekening)

BSC

BSC
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36. Aantal en plaats van afsluiters bedoeld in artikel 8.08, tiende en elfde id

37. Ankers

Aantal boegankets Totale massa Aantal hekankers Totale massa
1 125 kg. kg.

38. Ankerkettingen

Aantal boegankerkettingen Lengte per ketting Breeksterkte per ketting
1 40m 72kN

Aantal hekankerkettingen Lengte per ketting Breeksterkte pet ketting
--- m kN

39. Meerdraden

draad met een Iengte van m en een breeksterkte van kN

draad met een lengte van m en een breeksterkte van kN

draad met een Iengte van m en een breeksterkte van kN

40. Sleepdraden

--- draad met een Iengte van m en een breeksterkte van kN

--- draad met een Iengte van m en een breeksterkte van kN

41. Tekens en semen

De Iichten, viaggen, bollen, cilinders, kegels, drijvers en geluidsinstallaties voor het voeren en tonen van de tekens en
het geven van de geluidsseinen, voorgeschreven in het Rijnvaartpolitiereglement, bevinden zich aan boord evenals van
het boordnet onafhankelijke noodlichten voor het stilliggen als voorgeschreven in de scheepvaartpolitiereglementen van
de Iidstaten.

Verandering(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,
Deze bladzijde is vervangen. namens deze,
Plaats en datum

(stempel) (handtekening)

BSC

BSC
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42. Overige ultrusting
--- Intercom
Loopplank

Lengte m
Bootshaak
Aantal verbandtrommels 1
Verrekijker Marifooninstallatie schip-schipverkeer;

nautische informatie;
schip-havendienst

Bord met aanwijzingen betreftend het redden van
d ten kel I ngen

Aantal brandbestendige verzamelreservoirs
--- Kranen

43. Tnrichtingen voor brandbestrijding
Aantal draagbare blustoestellen 3, brandbluspompen ---, brandkranen
Vast ingebouwde brandblusinstallaties in verblijven enz. neen
Vast ingebouwde brandblusinstallaties in machinekamers enz. neen
De motorlenspomp vervangt een brandbluspomp neen

44. Reddingsmiddelen
Aantal reddingsboeien 3, waarvan met Iicht 1, met drijvende Iijn

Een reddingsvest voor ieder zich gewoonlijk aan boord bevindende persoon: EN 395 1998

Platform of intichting volgens ---

Aantal, sooft en plaatsfen) van opstelling van de evacuatie-inrichting(en) volgens artikel 15.09, lid 3

Aantal persoonlijke reddingsmiddelen voor boordpersoneel ---, waaronder volgens artikel 10.05, lid 2

Aantal persoonlijke reddingsmiddelen voor passagiers

Gemeenschappelijke reddingsmiddelen overeenkomend met aantal persoonlijke reddingsmidddelen

---, ---, vluchtmaskers

Veiligheidsrol en veiligheidsplan zijn als volgt opgehangen:

45. Bijzondere inrichting van het stuurhuis voor het voeren van het schip met behuip van radar door één persoon.

Verandering(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,
Deze bladzijde is vervangen. namens deze,
Plaats en datum

(stempel) (handtekening)

BSC

BSC
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Schipper

Stuurman

Volmatroos

Mattoos

Lichtmatroos

Matroos-motordrijver

Machinist

Verandering(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,
Deze bladzijde is vervangen. namens deze,
Plaats en datum

(stempel) (handtekening)

BSC

Exploitatiewijze

A2

46. Exploitatievormen volgens de bepalingen van betreffende de bemanning

47. Uittusting van het schip op grond van aftikel 23.09

Al

Mattoos

Vervanging matroos door matroos-motordrijver

48. De minimumbemanning voor schepen die volgens de desbetreffende bepalingen van niet onder algemeen geregelde
categorieën valt.

_________________________________________________________

Exploitatiewijze

Al A2 B

B

Opmerkingen en bijzondere voorwaarden:

CBB_08 ID-nummer: 58213 Document nummer: 6917/2017
BSC
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49.

De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht.
Aan de Commissie van Deskundigen is een verkiaring van het erkende classWicatiebureau d.d. getoond.
De reden van was

Gezien het resulteat van wordt de geldigheidsduur van het certificaat tot

(Plaats) (Datum) De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) (handtekening)

49.

De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht.
Aan de Commissie van Deskundigen is een verkiaring van het erkende classificatiebureau d.d. getoond.
De reden van was

Gezien het resultaat van wordt de geldigheidsduur van het certificaat tot

(Plaats) (Datum) Dc Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) (handtekening)

49.
De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht.
Aan de Commissie van Deskundigen is een verkiaring van het erkende classificatiebureau d.d. getoond.
De reden van was.
Gezien het resultaat van wordt de geldigheidsduur van het ceftificaat tot

(Plaats) (Datum) Dc Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) (handtekening)

Bsc
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49.

De Commissie van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht.
Aan de Commissie van Deskundigen is een verkiaring van het erkende classificatiebureau d.d. getoond.
De reden van was
Gezien het resultaat van wordt de geldigheidsduur van bet certificaat tot

(Plaats) (Datum) De Commissie van Deskundigen,
namens deze,

(stempel) (handtekening)

4Verlening/bekrachtiging ) van de geldigheid van bet certificaat ) Verkiaring van het aanvullend
i,oek/bijzondere verkiaring ‘)
De Coi1ts van Deskundigen heeft het vaartuig op onderzocht.
Aan de Comm1tg.san Deskundigen is een verklaring van bet erkende classiflcatiebureau
klassiflcatiebureau: d.d. getoond.
De reden van dit onderzoek 7izverkIaring’) was:
Gezien het resultaat van bet onderzkq.eze verkiaring’) wordt de geldigheidsduur van het
certificaat gehandhaafd I verlengd’) tot
Plaats atum

De missie van Deskundigen te

(stempel) (handtekening)

‘) Doorhalen wat niet van toepassing is
4QVerlening/bekrachtiging ) van de geldigheid van bet certificaat’) Verkiaring van bet aanvullend

ridoek/bijzondere verkiaring ‘)
De Cot rsie van Deskundigen heeft bet vaartuig op onderzocht.
Aan de Comm1ivan Deskundigen is een verklaring van bet erkende classificatiebureau
klassificatiebureau: d.d. getoond.
De reden van dit onderzoek 7fezQyerkIaring’) was:
Gezien bet cesultaat van bet onderzLze verkiaring’) wordt de geldigheidsduur van bet
certificaat gehandhaafd / verlengd’) tot
Plaats

De missie van Deskundigen te

(stempel) (handtekening)

‘) Doorhalen wat niet van toepassing is

BSC

BSC
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Commissie van Deskundigen te Rotterdam

BSC

Veranderingfen) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,
Deze bladzijde is vervangen. namens deze,
Plaats en datum

(stempel) (handtekening)

CaB_Il ID-nummer: 58213 Document nummer: 6917/2017
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Verenging van de verkiaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)

De geldigh uur van de verkiaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)
d.d. geldig tot
wordt:

- na gehouden controle door skundige
- gezien de verkiaring no. d.d.:

verlengd tot

Plaats: de

De Commissie van Deskun te

(stempel) (ondertekening)

Verlenging van de verklaring betreffende de vloeibaargasinstal!atie(s)

De geldigh uur van de verkiaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)
d d geldig tot
wordt:

- na gehouden controle door skundige
- gezien de verkiaring no. d.d.:

verlengd tot

Plaats: de

De Commissie van Desku n te

(stempel) (ondertekening)

Verlenging van de verklaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)

De geldigh uur van de verkiaring betreffende de vloeibaargasinstallatie(s)
d.d.: geldig tot
wordt:

na gehouden controle door skundige
- gezien de verkiaring no. d.d.:

verlengd tot

Plaats: de

De Commissie van Deskun n te

(stempel) (ondertekening)

BSC

Verandering(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,
Deze bladzijde is vervangen. namens deze,
Plaats en datum

(stempel) (handtekening)

CBB_12 JD-nummet 58213 Document nummer: 6917/2017
BSC
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52. Bijlage bfj het Certificaat

Artikel 8 overgangsbepalingen
Op grond van artikel 8 lid 2, van Bijiage I van de richtlijn 2006/87/EG, voldoet het vaartuig niet aan de
volgende technische artikelen van BijIage II van de richtlijn. Bij vervanging of wijziging van onderdelen
en/of ruimten, dient aan de technische voorschriften van Bijiage II van de Richtlijn te worden voldaan.
H5 Manoeuvreer eigenschappen

6.08 (1) Eisen aan elektronische installaties volgens artikel 9.20
7.01 (2) Maximaal 70 dBfA) in stuurhuis

7.02 (3) Vrij uitzicht 240 graden en vriJ uitzicht in de zichtas
7.02 (4) Ooghoogte 1.800 mm vrij uitzicht

7.05 (2) Stroomaanwijslampen tbv navigatieverlichting

8.01 (2) Controle werktuigen voldoen aan norm
8.02 (1) Beveiliging machines tegen onopzettelijk inbedrijfstelling

8.05 (2) Brandstoftanks, zelfsluitende aftap

8.05 (6) Vulaansluiting EN 12827, diameter vulleiding, verbindingsleiding en ontluchting
8.05 (7) Sos afsluiter, bediening vanaf dek, 00k wanneer de betrokken ruimten gesloten

zijn
8.05 (8) Brandstofleidingen van staal en controleerbaar

8.05 (10) Brandstoftanks, Bunker overvul beveiliging

8.05 (13) Brandstoftanks, laag niveau alarm tbv voortstuwingsmotoren
8.10 Geluid afstand, varend 75 stil 65 dB(A)
9.01 (1) Elektrische installatie volgens norm
10.01 (2) Ankergewicht, k * B * T
10.01 (7) Gietijzer anker niet toegestaan
10.01 (8) Massa op anker aangebracht
10.01 (12) Ankergewicht in certificaat
10.02 (2) a Trossen, keuringsbewijs volgens norm EN 10204:1991
10.05 (2) Opblaasbare zwemvesten, norm EN 395 EN 396
H13 Verwarming, kook- en koelinstallaties die werken op brandstoffen

Verandering(en) ondet nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,
Deze bladzijde is vervangen. namens deze,
Plaats en datum

(stempel) (handtekening)

BSC
BSC

CBB_13 ID-nummer: 58213 Document nummer: 6917/2017
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Motoren die aan de eisen van hoofdstuk 8a voldoen

Nummer Merk & Type Goedkeuringsnummer Motor/serienummer Vermogen (kW)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nummer Therental Functie werktuig Plaats aan boord Type volgens fabrikant
(0mw/mm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Boordzuiveringsinstallaties volgens hoofdstuk 14a

Installatie Naam fabrikant Typegoedkeuringsnumm Serienummer Bouwjaar
er

1

2

3

4

Verandering(en) onder nummer(s):
Nieuwe tekst: De Commissie van Deskundigen,
Deze bladzijde is vervangen. namens deze,
Plaats en datum

(stempel) (handtekening)

BSC

BSC
CBB_14 ID-nummer: 58213 Document nummer: 6917/2017
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VRAAG & ANTWOORD

1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 
Je bent formeel pas in onderhandeling zodra de verkopende par5j hee7 gereageerd middels een
tegenbod. Heb je een bod uitgebracht en hee7 de makelaar aangegeven het bod te bespreken
met de verkoper, dan is er nog geen sprake van ‘in onderhandeling zijn’.

2. Mogen er nog bezich6gingen plaats vinden 6jdens de onderhandelingen?
Ja dat is toegestaan. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat een bod ook daadwerkelijk zal
leiden tot een verkoop. Daarnaast is het mogelijk dat de verkoper graag wil weten of er meer
concrete belangstelling is. Zodra er formeel sprake is van onderhandeling, dan mag de makelaar
niet met andere belangstellenden in onderhandeling treden. De woning staat dan ‘onder bod’
zoals dat heet. Je kunt alsnog wel een bod doen, echter kan er pas over onderhandeld worden
zodra de onderhandelingen tussen de verkoper en de andere biedende par5j beëindigd zijn.

3. Ik bied de vraagprijs. Moet de verkoper dan aan mij verkopen?
Nee, de Hoge Raad hee7 bepaald dat de vraagprijs beschouwd moet worden als een uitnodiging
tot het doen van een bod. Ook wanneer je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog
beslissen of hij de bieding aanvaardt of zijn makelaar alsnog een tegenvoorstel wil laten doen.

4. Mag de verkoper 6jdens de onderhandelingen de vraagprijs nog verhogen?
Ja de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen, ook 5jdens de
onderhandelingen. Tegelijker5jd kan jij als poten5ële koper ook besluiten je bod te verlagen.
Zodra de verkopende par5j een tegenbod doet vervalt namelijk je eerder gedane bod.

5. Mag een makelaar 6jdens onderhandelingen de verkoopstrategie nog wijzigen? 
Ook dit is toegestaan. Blijkt dat er zeer veel belangstelling is voor een woning en dat er
meerdere biedingen binnenkomen die allemaal de vraagprijs bieden of benaderen, dan is voor
de verkoper erg las5g te bepalen wie de beste koper is. In dit geval kan de verkoper in overleg
met de makelaar besluiten om de woning bij inschrijving te verkopen. Op deze manier hebben
alle belangstellenden een eerlijke kans om een bod uit te brengen waarbij de woning wordt
toegekend aan de hoogste bieder.

6. Is een verkoper verplicht om eerst te onderhandelen met diegene die het eerst geboden
heeC?
Nee de verkoper bepaalt zelf, in samenspraak met zijn makelaar, welke verkoopprocedure er
gevolgd wordt. Uiteraard dient de makelaar jou hiervan wel goed op de hoogte te brengen.
Vraag bij serieuze belangstelling wat je posi5e is, dit voorkomt vaak een hoop teleurstelling.

7. Waaruit bestaan de kosten koper? 
De kosten koper zijn de bijkomende kosten voor de koper van een huis. Zo betaal je 2%
overdrachtsbelas5ng en betaalt de koper de notariskosten voor het opmaken van de
leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de openbare registers. Naast deze
kosten koper, moet je als koper ook nog rekening houden met kosten voor het afsluiten van een
hypotheek, het laten opmaken van een taxa5erapport en het laten opmaken van de
hypotheekakte door de notaris. Maak je gebruik van de Na5onale Hypotheek Garan5e (NHG)
dan betaal je nog 1% van het hypotheekbedrag aan aanvraagkosten. In ruil daarvoor heb je wel
een aanzienlijk lagere rent.
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