
Houd jij ook zo van een karaktervolle jaren 30 woning? Glas-in-lood? Hoge
plafonds? En van een woning met veel lichtinval? Dan is deze ruime woning met
heerlijke tuin iets voor jou. Nieuwsgierig? Kom kijken!

Leeuwarden
Groningerstraatweg 53



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.

JaninaAnnet



KENMERKEN
Woonoppervlakte: 142 m2
Inhoud: 510 m3
Perceeloppervlakte: 203 m2
Aantal kamers: 5 slaapkamers
Bouwjaar: 1935
Ligging tuin: Noordwesten

VRAAGPRIJS:
€350.000 k.k.

Omschrijving

Houd jij ook zo van een karaktervolle jaren 30 woning? Glas-in-lood? Hoge plafonds? En
van een woning met veel lichtinval? Dan is deze ruime woning met heerlijke tuin iets voor
jou! Bij binnenkomst in de vestibule (tochtportaal) word je direct al omarmt door de
prachtige karakteristieke eigenschappen.

De ruime woon- en eetkamer betreft een doorzonkamer, welke is voorzien van een erker
aan de voorzijde en openslaande deuren naar de achtertuin. De woning beschikt verder
over maar liefst vijf slaapkamers, verdeeld over de eerste en de tweede verdieping van de
woning.

Het fijnste plekje van de woning? De voorkamer en de voortuin, waar je heerlijk en
nagenoeg de hele dag kunt genieten van de zon. Lekker met een koffietje of een goed glas
wijn de reuring van de Groningerstraatweg aanschouwen.

En ben je op zoek naar meer rust? De prachtige achtertuin gelegen op het noordwesten
biedt alle rust die je zoekt na een lange dag werken.

De huidige bewoner van deze woning is altijd erg gehecht geweest aan dit mooie plekje,
en dat snappen wij maar al te goed! Een hele fijne lichte woning, gelegen op een
toplocatie, dichtbij het stadscentrum én de uitvalswegen.



Begane grond:
Ruime entree met hoge plafonds, een vestibule, de trapopgang, de toegang tot de woon- en
eetkamer met gesloten keuken welke is gelegen aan de achterzijde van de woning. Aan de
voorzijde de woonkamer met erker en schouw. De erker is voorzien van glas-in-lood. Vanuit
de woon- en eetkamer is met openslaande deuren de achtertuin bereikbaar. De achtertuin is
tevens bereikbaar vanuit de keuken.

Eerste verdieping:
Ruime en lichte overloop door de aanwezigheid van een prachtig groot glas-in-lood raam in
de hal beneden. Aan de voorzijde van de woning de eerste en tweede slaapkamer. Aan de
achterzijde bevindt zich de ‘master bedroom’ en de badkamer. De badkamer is voorzien van
een tweede toilet, douche en wastafelmeubel.

Tweede verdieping:
Met vaste trap bereikbare tweede verdieping. Hier bevinden zich twee slaapkamers en 
bergruimte. 

Tuin: 
In de voortuin kan er met zijn ligging op het zuiden de gehele dag worden genoten van de
zon. Liever in de achtertuin? Deze prachtige tuin ligt op het noordwesten en is door zijn
beschutte ligging een fijne plek met veel privacy. De achtertuin is voorzien van een achterom.

Algemeen
• Gebruiksoppervlakte wonen: 142 m2
• Inhoud: 510 m3
• Perceeloppervlakte 203 m2
• Aantal slaapkamers: 5
• Isolatie: grotendeels dubbele beglazing (beneden geheel, boven alleen voorzijde)
• Verwarming: Vaillant HR-Gaswandketel VHR, bouwjaar 2008, in eigendom

Indeling:



















Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond tweede verdieping



Meetcerti'caat

In opdracht van SUZ Makelaardij heeft Nando Foto dit meetrapport opgesteld conform 
de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud 
woningen waarin de gebruiksoppervlakten en bruto-inhoud zijn vastgesteld.

Datum meetopname: 08-04-2022

Object type: Woning
Adres: Groningerstraatweg 53
Postcode: 8922 GA
Plaats: Leeuwarden

Soort meting: Meting ter plaatse

Datum opstellen meetrapport: 11-04-2022

Gebruiksoppervlakte Wonen                                                142 m² 

Gebruiksoppervlakte Overige Inpandige Ruimte 0 m²

Gebruiksoppervlakte Gebouwgebonden Buitenruimte 11 m²

Gebruiksoppervlakte Externe Bergruimte 7 m²

Bruto inhoud woning  
510 m³ 

Uitgevoerd door: Nando Foto
Inmeter: N. de Haan

De metingen en berekeningen zijn verricht conform de meest recente Meetinstructie 
Gebruiksoppervlakte woningen en de Meetinstructie Bruto inhoud woningen, 
gebaseerd op de NEN 2580. De meetinstructie kan verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uitsluiten, door bijvoorbeeld afrondingen, beperkingen bij het uitvoeren van de 
metingen en interpretatieverschillen. De meetstaat en meetcerti=caat dienen door de 
afnemer te worden gecontroleerd, voordat deze worden gepubliceerd. 

Dit rapport is opgemaakt naar beste kennis en wetenschap, geheel ter goeder trouw.

3

Meetrapport



Meetstaat

De meetstaat laat per bouwlaag de verschillende soorten oppervlaktes zien met de 
bijbehorende gemeten vierkante meters. Het gebruiksoppervlakte wonen (GO W)  is het
gebruiksoppervlakte (GO) verrekend met het gebruiksoppervlakte overige inpandige 
ruimte (GO OIR). De bruto inhoud is exclusief externe bergruimtes, gebouwgebonden 
buitenruimtes en kelderbergingen bij appartementen en @ats.
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Meetrapport

Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Bouwlaag 5
Totalen

Kelder Begane grond 2 verdieping

GO Gebruiksoppervlak - 60,7 50,5 31 - 142

GO OIR - - - - - 0

GO W Gebruiksoppervlak wonen - 60,7 50,5 31 - 142

GO GGB - - 10,9 - - 11

GO EB - 6,7 - - - 7

BI Bruto inhoud woning
510

1e verdieping 3e verdieping

Gebruiksoppervlak overige 
Inpandige ruimte

Gebruiksoppervlak gebouwgebonden
 Buitenruimte

Gebruiksoppervlak externe
 Bergruimte



Locatie

Voorzieningen
Afstand tot supermarkt: 900 m 
Afstand tot basisschool: 220 m
Afstand tot bushalte: 10 m
Afstand tot treinstation Leeuwarden: 1,9 km
Afstand tot Leeuwarden centrum: 1,4 km



Kadastrale gegevens
Adres Groningerstraatweg 53

Postcode / Plaats 8922 GA Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Sectie / Perceel F 4721

Kadastrale kaartKadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 mei 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Leeuwarden
F
4721

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: suz_Groningerstrw.53



 
 
 

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

Lijst van zaken  
 
Object: Groningerstraatweg 53, 8922 GA Leeuwarden | Leeuwarden F 4721 

 Gaat 

mee 

Blijft 

achter 

Over te 

nemen 

N.v.t. 

Tuinaanleg, (sier)bestrating, beplanting ☐ n ☐ ☐ 
Erfafscheiding, pergola’s, tuinschermen ☐ n ☐ ☐ 
Tuinhuisje, buitenberging ☐ ☐ ☐ n 
Plantenkas ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bewateringssysteem ☐ ☐ ☐ n 
Vlaggenmast ☐ ☐ ☐ ☐ 
Overig: ☐ n ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
Beschikbare sleutels ☐ n ☐ ☐ 
Hang en sluitwerk (veiligheids-)sloten/bijzetsloten ☐ n ☐ ☐ 
Open haard met vuurkorf, aslade, open haardhout ☐ n ☐ ☐ 
Allesbrander/pelletkachel/gaskachel met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☐ 
Overig: ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
CV-installatie met toebehoren ☐ n ☐ ☐ 
Klokthermostaat ☐ ☐ ☐ ☐ 
Warmwatertoestellen ☐ n ☐ ☐ 
Mechanische afzuiginstallatie ☐ n ☐ ☐ 
Airco-installatie ☐ ☐ ☐ ☐ 
Alle isolatievoorzieningen, voorzetramen ☐ ☐ ☐ ☐ 
Zonnecellen incl. omvormer en monitor ☐ ☐ ☐ ☐ 
Zonnecollectoren incl. boiler ☐ ☐ ☐ ☐ 
Overig: ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
Zonwering buiten ☐ n ☐ ☐ 
Zonwering binnen  ☐ ☐ ☐ ☐ 
(rol)luiken ☐ ☐ ☐ ☐ 
Gordijnrails ☐ n ☐ ☐ 
Gordijnen ☐ n ☐ ☐ 
Vitrages ☐ ☐ ☐ ☐ 
Rolgordijnen ☐ n ☐ ☐ 
Raam en deur-horren ☐ ☐ ☐ ☐ 
Alle overige raamdecoratie ☐ ☐ ☐ ☐ 
Overig: ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
     
     



 
 
 

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

 Gaat 

mee 

Blijft 

achter 

Over te 

nemen 

N.v.t 

Buitenlamp ☐ n ☐ ☐ 
Buitenverlichting ☐ n ☐ ☐ 
Bewegingssensor/schemerschakelaar ☐ ☐ ☐ ☐ 
Schakelmateriaal ☐ ☐ ☐ ☐ 
(licht)dimmers ☐ ☐ ☐ ☐ 
Inbouwverlichting ☐ ☐ ☐ ☐ 
Veiligheidsschakelaar-wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☐ 
Telefooncentrale  ☐ ☐ ☐ ☐ 
WIFI router ☐ ☐ ☐ ☐ 
Alarminstallatie ☐ n ☐ ☐ 
Rookmelders ☐ ☐ ☐ ☐ 
Overig ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
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 ☐ ☐ ☐ ☐ 
Overig ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
Keukenblok met onder- en bovenkasten, incl. verlichting ☐ n ☐ ☐ 
Kookplaat ☐ n ☐ ☐ 
Afzuigkap ☐ n ☐ ☐ 
Magnetron ☐ n ☐ ☐ 
Oven ☐ n ☐ ☐ 
Combioven-magnetron ☐ n ☐ ☐ 
Koelkast ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vrieskast ☐ ☐ ☐ ☐ 
Koel/vries-combinatie ☐ n ☐ ☐ 
Inbouw koffieapparaat ☐ ☐ ☐ ☐ 
Cooker ☐ ☐ ☐ ☐ 
Overig ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
Parketvloer ☐ ☐ ☐ ☐ 
Laminaatvloer ☐ n ☐ ☐ 
Tegelvloer ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vloerbedekking ☐ ☐ ☐ ☐ 
Zeil ☐ ☐ ☐ ☐ 
Overige vloerafwerking als:  ☐ ☐ ☐ ☐ 



 
 
 

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

Reserve tegels, laminaat, vloerdelen, Lamellen etc.  ☐ n ☐ ☐ 
Vensterbanken ☐ n ☐ ☐ 
     
     
Door derden beschikbaar gestelde zaken, behorend bij het object:     
Milieubox ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vuilcontainer(s) ☐ n ☐ ☐ 
Buitenbrievenbus ☐ ☐ ☐ ☐ 
     

     
Bijzonderheden     
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

Begane grond  

Hal  
 
 

Woonkamer  
 
 

Keuken  
 
 

keukenapparatuur  
 

Bijkeuken  
 
 

Toilet  
 
 

 
1
e
 verdieping  

Overloop  
 
 

Slaapkamers  
 
 

Badkamer  
 



 
 
 

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

 

 

 

  2
e
 Verdieping 

Overloop  
 

Zolder  
 

 
Kachels/CV Installatie  

  
 
 

   
  Kasten 

 Inbouwkasten  
 

Vaste kasten  
 
 

 

 

  Bijgebouwen 

Berging  
 

Garage  
 

 

Exterieur 

 

Zonnewering en horren  
 
 

Rond de woning  
 
 

 
  



 
 
 

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

 
   Overig 

 
 
 

 

 

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

 
 
 

 

 
 

Voor gezien,  
 

 

 

Datum :  Plaats:    Datum:   Plaats :    

 

 

25 Maart 2022           Leeuwarden 

 

 

____________________________   _______________________________ 

Handtekening verkoper:     Handtekening koper: 
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Bijlage bij de bemiddelingsopdracht verkoop 

 

Inzake het object: Leeuwarden F 4721, Groningerstraatweg 53, 8922 GA 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?  

(denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, 

overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen en erfafscheidingen) 

☐ n 

Zo ja, welke zijn dat:  

 

 

2. Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, overige 

rechten, verplichtingen 
 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 
 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 
 Ja Nee 

Wijken de huidige terreinafscheiding volgens u af van de kadastrale  

eigendomsgrenzen? 
☐ n 

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? ☐ n 

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? ☐ ☐ 

Zo ja, hoeveel: € 

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

Zo ja, welke: 
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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) ☐ 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: 

  

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)?  

☐ n ☐ 

  

 Ja Nee 

Zo ja, heeft de gemeente toestemming gegeven? ☐ ☐ 

 

 Ja Nee Onbekend 

Zijn er vergunningsvrije bouwwerken geplaatst?                      ☐ ☐ ☐ 

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.): 

 

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: Schuurtje geen idee welk 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? 

 
☐ n 

Zo ja, welk deel en wanneer:  

Zijn de dakgoten in orde? 

 
n ☐ 

Zo nee, gelieve dit toe te lichten:  

 

16. Isolatievoorzieningen 
 Ja Nee Onbekend 

Vloerisolatie n ☐ ☐ 

 

n Gehele vloerisolatie (schelpen)        

☐ Gedeeltelijke vloerisolatie 
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Indien gedeeltelijk, welke vloer is geïsoleerd:  

  

 Ja Nee Onbekend 

Spouwmuurisolatie ☐ n ☐ 

 

☐ Gehele spouwmuurisolatie 

☐ Gedeeltelijke spouwmuurisolatie 

Indien gedeeltelijk, welke muren is geïsoleerd:  

 

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

  

Dakisolatie ☐ 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:  

Benedenverdieping volledig , boven de gehele voorzijde 

  

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:  2016 

Is dit gedaan door een erkend schildersbedrijf? Onbekend ☐ ☐ 

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 ☐ n 

Zo ja, waar: Ja, in ieder geval bij de badkamerdeur naar het platdak aan onderkant. 

 

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:  

Er loopt een geschil met buren links vanwege de verantwoordelijkheid van een pompsysteem voor 

de afwatering van de tuinen. Buren hebben een aantal jaar geleden de eigen tuin opgehoogd, 

waardoor er een afwateringsprobleem ontstond richting mijn tuin. Normaliter ging het water naar 

de steeg, richting de Groningerstraatweg, maar na hun verandering ging het water naar de tuin van 

Groningerstraatweg 53. De buren hebben toen een pomp geplaatst om dit probleem op te lossen. 

Probleem is opgelost, maar het is dus wel van belang dat de pomp aanwezig blijft in de toekomst.  

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

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

thermostaat, etc.). Oven werkt niet, 1 gaspitknop van fornuis is stuk en de 

keukenkraan moet nagekeken worden. 

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 
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 Ja Nee 

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

Is de fundering in het verleden hersteld? ☐ n 

Zo ja, toelichting:  

Is de kruipruimte toegankelijk? n ☐ 

Is de kruipruimte droog?                                                     n ☐ 

Is de kruipruimte vrij van puin, restanten e.d.?          n ☐ 

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Ja in principe droog, soms 

wel eens wat vochtig. Echt vochtdoorslag is niet geconstateerd.        
☐ 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: haarscheurtjes achtergevel  

 

 

Is de gevel ooit gereinigd? ☐ n 

Zo ja, volgens welke methode:  

☐ Droog (met grid, zand)  

☐ Nat (met chemicaliën) 

☐ Anders:  

 

    
 Ja Nee Onbekend 

Zijn de gevels ooit geïmpregneerd?                     ☐ ☐ n 

Zo ja, wanneer en welke gevels:  

  

Zijn de gevels ooit opnieuw gevoegd? ☐ ☐ n 

Zo ja, wanneer en welke gevels:  

  

      
20. Riolering   
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 Ja Nee 

Is uw woonhuis aangesloten op het gemeenteriool? n ☐ 

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

Is de riolering gemaakt van PVC of gresbuis? Onbekend  

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? ☐ n 

Zo ja, waar ligt deze septictank: 

 

 

21. Vloeren 
Beschrijf de kwaliteit van de vloeren: 

 

Begane grond vloer: n Hout  ☐ Beton 

1e verdiepingsvloer: n Hout  ☐ Beton 

2e verdiepingsvloer: n Hout  ☐ Beton 

 Ja Nee 

Is er een vloerluik/kruipluik aanwezig? n ☐ 

Zo ja, waar: onder laminaat bij de ingang voor de meterkast 

 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: 
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22. Electrische installatie 
 Ja Nee 

Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties? ☐ n 

Zo ja, waar: 

 

Hoeveel groepen zitten er in de meterkast: 6 

Hoeveel aardlekschakelaars zitten er in de meterkast: 1 

Is er krachtstroom aanwezig? ☐ n 

Is de elektrische installatie vernieuwd? n ☐ 

Zo ja, wanneer: vorige eigenaar 2016 

 

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

 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: oven werkt niet, knop gaspit fornuis stuk 

 

Zijn u gebreken bekend aan zonnescherm of rolluiken? ☐ n 

Zo ja, welke: 

 

                          
23. Cv-installatie 

 Ja Nee 

Bouwjaar Cv-ketel:  2011 

Merk Cv-ketel: 

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? ☐ ☐ 

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden, datum: april 2021 

Zijn er onderdelen vervangen ☐ n 

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

Zo ja, welke:  

 

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: Geen idee 

 

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? 
☐ n 

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? 
☐ n 

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

(bijv. art. 55 Wet Bodembescherming)? 

☐ n 

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? ☐ ☐ 

 Ja Nee Onbekend 
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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 

of aanwezig (Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve 

centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn)?   

n ☐ n 

Opmerkingen: 

Mogelijk in de kelder, een buis. 

 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: 

 

Onroerende Zaak Belasting OZB: € 

WOZ-waarde: €234.000  

Waardepeildatum: 01-01-2021 

 

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) € 145 

En/of per onderdeel: 

Gas:  € 

Water: € 

Electra: € 

Stadverwarming: € 

 Ja Nee 

Is er kabelaansluiting? n ☐ 

Is er glasvezelaansluiting? 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: 
Buren hebben pomp geplaatst waarmee zij het hemelwater uit tuin nr 53 en brandgang pompen 

,afvoer van hemelwater uit tuin en brandgang gaan via hun pomp naar riool Groningerstraatweg 

sinds  door hen is opgehoogd. 

 

 

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: 

 

Haarlem 25 Maart 2022  

__________________, _________   __________________, __________ 

 

 

De opdrachtgever,     Paraaf koper, 

 

P.J.C. Zijlstra  

 

 

 

___________________    _____________________ 

 

Chanice Kuipers

Chanice Kuipers
afgeschermd i.v.m. privacy
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2S�EDVLV�YDQ�GH�HQHUJHWLVFKH�NHQPHUNHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ�LV�HHQ�DDQWDO�PRJHOLMNH�PDDWUHJHOHQ�EHSDDOG��+LHUPHH�NXQW�X�GH�HQHUJLHSUHVWDWLH

YDQ�XZ�ZRQLQJ�YHUEHWHUHQ��/HW�RS��KHW�JDDW�RP�PRJHOLMN�NRVWHQHIIHFWLHYH�PDDWUHJHOHQ��2I�GH]H�PDDWUHJHOHQ�GDDGZHUNHOLMN�YHUDQWZRRUG

WRHJHSDVW�NXQQHQ�ZRUGHQ���XLW�RRJSXQW�YDQ�ELMYRRUEHHOG�ELQQHQNOLPDDW��FRPIRUW��JH]RQGKHLG��WHFKQLVFKH�KDDOEDDUKHLG�HQ�NRVWHQHIIHFWLYLWHLW

��LV�DIKDQNHOLMN�YDQ�GH�VSHFLILHNH�HLJHQVFKDSSHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��(HQ�HQHUJLHGHVNXQGLJH�NDQ�X�KLHU�RYHU�DGYLVHUHQ�

9DDN�LV�RRN�YHHO�HQHUJLHZLQVW�WH�KDOHQ�GRRU�KHW�FRUUHFW�LQUHJHOHQ��JHEUXLNHQ�HQ�RQGHUKRXGHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ�HQ�GH�LQVWDOODWLHV��+HW�]RUJW�

EHKDOYH�YRRU�HHQ�ODJHU�HQHUJLHJHEUXLN��RRN�YRRU�HHQ�JH]RQGHU�HQ�FRPIRUWDEHOHU�ELQQHQNOLPDDW�

,VRODWLH

� *HYHOV %XLWHQPXUHQ�ZRUGHQ�DDQJHGXLG�DOV�JHYHOV��'H�LVRODWLHZDDUGH�YDQ�JHYHOV�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�HHQ

5��ZDDUGH��+RH�KRJHU�GH�5��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLHZDDUGH��(HQ�KRJHUH�LVRODWLHZDDUGH�KRXGW�GH

ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH�ZRQLQJ�LQ�GH�NRXGH�PDDQGHQ��+RH�JURWHU�GH�RSSHUYODNWH�YDQ�HHQ�JHYHO��KRH�PHHU

HIIHFW�HHQ�JRHGH�RI�VOHFKWH�LVRODWLHZDDUGH�]DO�KHEEHQ�RS�GH�HQHUJHWLVFKH�NZDOLWHLW�YDQ�XZ�ZRQLQJ�

'DQN]LM�JRHGH�JHYHOLVRODWLH�YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ�PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ

YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2���2RN�]RUJW�JRHGH�JHYHOLVRODWLH�YRRU�HHQ�YHUKRJLQJ�YDQ

KHW�FRPIRUW�LQ�GH�ZRQLQJ��'H�ZRQLQJ�LV�JHOLMNPDWLJHU�ZDUP�GRRUGDW�GH�PXUHQ�PLQGHU�NRX�DIJHYHQ�

,Q�QLHXZHUH�ZRQLQJHQ�LV�HHQ�JRHGH�LVRODWLH�VWDQGDDUG�DDQZH]LJ��%LM�RXGHUH�ZRQLQJHQ�LV�HU�YDDN

VSUDNH�YDQ�HHQ�QLHW�JHÌVROHHUGH�VSRXZPXXU��,Q�GDW�JHYDO�LV�VSRXZPXXULVRODWLH�HHQ��LQ�YHUKRXGLQJ�

JRHGNRSH�PDQLHU�RP�GH�JHYHO�WH�LVROHUHQ��0HW�KHW�QD�LVROHUHQ�YDQ�GH�VSRXZ�ZRUGW�HHQ�PDWLJH

LVRODWLHZDDUGH�JHKDDOG��5�� �����WRW�����P�.�:���(U�]LMQ�RRN�DQGHUH�PRJHOLMNKHGHQ��'HQN�DDQ�LVRODWLH

DDQ�GH�ELQQHQNDQW�RI�GH�EXLWHQNDQW�YDQ�GH�JHYHO��'H]H�JHYHQ�HHQ�EHWHUH�LVRODWLHZDDUGH��PDDU�]LMQ�RRN

GXXUGHU�

+RRJVWZDDUVFKLMQOLMN�ZRUGHQ�JHYHOV�PDDU�ÆÆQ�NHHU�QD�JHÌVROHHUG��+HW�LV�GDQ�YHUVWDQGLJ�RP�GH�JHYHOV

GLUHFW�JRHG�WH�LVROHUHQ�
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� *HYHOV �YHUYROJ�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

0DDWUHJHO��JHYHOLVRODWLH

,Q�XZ�ZRQLQJ�LV��HHQ�GHHO�YDQ��GH�JHYHO�QRJ�QLHW�JHÌVROHHUG��0HW�JHYHOLVRODWLH�NXQW�X�GH�HQHUJLHSUHVWDWLH

YDQ�XZ�ZRQLQJ�YHUEHWHUHQ�

� 'DNHQ 'DNHQ�NXQQHQ�EHVWDDQ�XLW�KRUL]RQWDOH�RI�KHOOHQGH�GHOHQ��'H�ERYHQNDQW�YDQ�HHQ�GDNNDSHO�ZRUGW�RRN

EHVFKRXZG�DOV�HHQ�GDN��'H�LVRODWLHZDDUGH�YDQ�GDNHQ�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�HHQ�5��ZDDUGH��+RH�KRJHU�GH

5��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLHZDDUGH��(HQ�KRJHUH�LVRODWLHZDDUGH�KRXGW�GH�ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH�ZRQLQJ

LQ�GH�ZLQWHU��0HW�GDNLVRODWLH�EOLMIW�YRRUDO�GH�ERYHQYHUGLHSLQJ�RRN�LQ�GH�]RPHU�NRHOHU��+RH�JURWHU�KHW�GDN�

KRH�PHHU�HIIHFW�HHQ�JRHGH�RI�VOHFKWH�LVRODWLHZDDUGH�KHHIW�RS�GH�HQHUJHWLVFKH�NZDOLWHLW�YDQ�XZ�ZRQLQJ�

'DQN]LM�JRHGH�GDNLVRODWLH�YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ�PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ

HQ�YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2���$IKDQNHOLMN�YDQ�KHW�W\SH�GDN��VFKXLQ�GDN�PHW

SDQQHQ�RI�HHQ�SODW�GDN��LV�LVROHUHQ�DDQ�GH�ELQQHQNDQW�RI�EXLWHQNDQW�PRJHOLMN��+HW�MXLVWH�JHEUXLN

YDQ�GDPSUHPPHQGH�IROLH�LV�GDDUELM�HHQ�PLGGHO�RP�YRFKW�HQ�KRXWURW�LQ�KHW�GDN�WH�YRRUNRPHQ��$OV�XZ

GDNEHGHNNLQJ�DDQ�YHUQLHXZLQJ�WRH�LV��QHHP�GDQ�GLUHFW�GH�LVRODWLH�PHH�
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0DDWUHJHO��GDNLVRODWLH

,Q�XZ�ZRQLQJ�LV��HHQ�GHHO�YDQ��KHW�GDN�QRJ�QLHW�JHÌVROHHUG��'RRU�WRHSDVVLQJ�YDQ�GDNLVRODWLH��NXQW�X�GH

HQHUJLHSUHVWDWLH�YDQ�XZ�ZRQLQJ�YHUEHWHUHQ�
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� 9ORHUHQ +LHUPHH�ZRUGHQ�YORHUHQ�EHGRHOG�GLH�JUHQ]HQ�DDQ�GH�JURQG�RI�EXLWHQOXFKW��'LW�]LMQ�EHJDQH�JURQGYORHUHQ

PHW�RI�]RQGHU�NUXLSUXLPWH�HURQGHU��PDDU�RRN�YORHUHQ�ERYHQ�HHQ�RQGHUGRRUJDQJ��'H�LVRODWLHZDDUGH�YDQ

YORHUHQ�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�HHQ�5��ZDDUGH��+RH�KRJHU�GH�5��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLHZDDUGH�

(HQ�KRJHUH�LVRODWLHZDDUGH�KRXGW�GH�ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH�ZRQLQJ�LQ�GH�NRXGH�PDDQGHQ��+RH�JURWHU�GH

RSSHUYODNWH�YDQ�HHQ�YORHU��KRH�PHHU�HIIHFW�HHQ�JRHGH�RI�VOHFKWH�LVRODWLHZDDUGH�]DO�KHEEHQ�RS�GH

HQHUJHWLVFKH�NZDOLWHLW�YDQ�XZ�ZRQLQJ�

'RRU�JRHGH�YORHULVRODWLH�YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ�PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ

YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2���*RHGH�YORHULVRODWLH�YHUKRRJW�KHW�FRPIRUW�LQ�GH�ZRQLQJ�

'H�ZRQLQJ�KRXGW�GH�ZDUPWH�EHWHU�YDVW�HQ�GH�YORHU�YRHOW�PLQGHU�NRXG�DDQ��+HW�JDDW�KLHUELM�QLHW�DOOHHQ

RP�EHJDQH�JURQGYORHUHQ��PDDU�RRN�RP�YORHUHQ�ERYHQ�HHQ�RQGHUGRRUJDQJ�

+HEW�X�HHQ�YORHU�ERYHQ�HHQ�NHOGHU��HHQ�NUXLSUXLPWH�PHW�HHQ�YULMH�UXLPWH�RQGHU�GH�EDONHQ�YDQ�PLQL�

PLQLPDDO����FP��RI�HHQ�YORHU�ERYHQ�HHQ�RQGHUGRRUJDQJ��GDQ�NDQ�GH�RQGHU]LMGH�YDQ�GH�YORHU�JHÌVROHHUG

ZRUGHQ��%LM�GH�NUXLSUXLPWH�LV�KHW�GDQ�EHODQJULMN�RP�GH�ERGHP�DI�WH�GHNNHQ�PHW�HHQ�NXQVWVWRIIROLH�RP

WH�YRRUNRPHQ�GDW�LVRODWLHPDWHULDDO�YRFKWLJ�ZRUGW��+HEW�X�YORHUHQ�RS�GH�YROOH�JURQG�RI�ERYHQ�HHQ�ODJH

NUXLSUXLPWH��GDQ�NDQ�GH�ERGHP�RI�GH�ERYHQ]LMGH�YDQ�GH�EHJDQH�JURQGYORHU�JHÌVROHHUG�ZRUGHQ�

$OV�X�XZ�YORHU�JDDW�LVROHUHQ��LV�KHW�YHUVWDQGLJ�RP�PHWHHQ�JRHG�WH�LVROHUHQ�
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+LHURQGHU�]LHW�X�GH�RSSHUYODNNHQ�HQ�5��ZDDUGHQ�YDQ�GH�YORHUHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��+RH�KRJHU�GH�5��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLH�
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0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

0DDWUHJHO��YORHULVRODWLH

,Q�XZ�ZRQLQJ�LV��HHQ�GHHO�YDQ��GH�YORHU�QRJ�QLHW�JHÌVROHHUG��0HW�YORHULVRODWLH�NXQW�X�GH�HQHUJLHSUHVWDWLH

YDQ�XZ�ZRQLQJ�YHUEHWHUHQ�

� 5DPHQ 'LW�EHWUHIIHQ�DOOH�UDPHQ�DDQ�GH�EXLWHQ]LMGH�YDQ�XZ�ZRQLQJ��2RN�HHQ�EXLWHQGHXU�PHW�YHHO�JODV��GHQN

DDQ�HHQ�EDONRQGHXU�RI�NHXNHQGHXU��WHOW�YRRU�KHW�HQHUJLHODEHO�DOV�HHQ�UDDP��%LM�KHW�EHSDOHQ�YDQ

GH�LVRODWLHZDDUGH�YDQ�UDPHQ��ZRUGW�JHNHNHQ�QDDU�GH�FRPELQDWLH�YDQ�KHW�JODV�PHW�KHW�NR]LMQ��'H

LVRODWLHZDDUGH�YDQ�UDPHQ�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�GH�8��ZDDUGH��+RH�ODJHU�GH�8��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH

LVRODWLH�LV��+5���JODV�HQ�WULSOH�JODV�KHEEHQ�HHQ�ODJH�8��ZDDUGH�HQ�KRXGHQ�GH�ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH

ZRQLQJ�GDQ�HQNHO�JODV�HQ�JHZRRQ�GXEEHO�JODV��+RH�JURWHU�GH�RSSHUYODNWH�YDQ�GH�UDPHQ�LQ�XZ�ZRQLQJ�

KRH�PHHU�HIIHFW�HHQ�JRHGH�RI�VOHFKWH�LVRODWLHZDDUGH�KHHIW�RS�GH�HQHUJHWLVFKH�NZDOLWHLW�YDQ�XZ�ZRQLQJ�

'RRU�JRHG�LVROHUHQG�JODV��]RDOV�+5���JODV��YDFXÙPJODV�RI�WULSOH����YRXGLJ��JODV��YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ

PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ�YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2��

2RN�YHUKRRJW�JRHG�LVROHUHQG�JODV�KHW�FRPIRUW�LQ�GH�ZRQLQJ��8�KHHIW�JHHQ�WRFKW�HQ�NRX�ELM�GH�UDPHQ�HQ

JHHQ�FRQGHQV�DDQ�GH�ELQQHQNDQW�YDQ�KHW�UDDP��'RRU�JRHG�LVROHUHQG�JODV�KRRUW�X�RRN�PLQGHU�JHOXLG

YDQ�EXLWHQ�

$OV�XZ�NR]LMQHQ�DDQ�YHUYDQJLQJ�WRH�]LMQ��LV�GDW�KHW�LGHDOH�PRPHQW�RP�GH�NR]LMQHQ�HQ�KHW�JODV�LQ�ÆÆQ

NHHU�JRHG�WH�LVROHUHQ�
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+LHURQGHU�]LHW�X�GH�RSSHUYODNNHQ�HQ�8��ZDDUGHQ�YDQ�GH�UDPHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��+RH�ODJHU�GH�8��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLH�
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0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

0DDWUHJHO��UDPHQ�PHW�+5���JODV��YDFXÙPJODV�RI�WULSOH����YRXGLJ��JODV

,Q�XZ�ZRQLQJ�]LMQ��HHQ�GHHO�YDQ��GH�UDPHQ�QRJ�QLHW�JHÌVROHHUG��'RRU�WRHSDVVLQJ�YDQ�+5���JODV�

YDFXÙPJODV�RI�WULSOH����YRXGLJ��JODV��NXQW�X�GH�HQHUJLHSUHVWDWLH�YDQ�XZ�ZRQLQJ�YHUEHWHUHQ�
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� %XLWHQGHXUHQ (HQ�EXLWHQGHXU�PHW�ZHLQLJ�JODV��]RDOV�YHHO�YRRUGHXUHQ��WHOW�LQ�KHW�HQHUJLHODEHO�DOV�HHQ�EXLWHQGHXU�

'HXUHQ�PHW�YHHO�JODV�WHOOHQ�YRRU�KHW�HQHUJLHODEHO�DOV�HHQ�UDDP��%LM�KHW�EHSDOHQ�YDQ�GH�LVRODWLHZDDUGH

YDQ�EXLWHQGHXUHQ��ZRUGW�JHNHNHQ�QDDU�GH�FRPELQDWLH�YDQ�GH�GHXU�PHW�KHW�NR]LMQ��'H�LVRODWLHZDDUGH

YDQ�EXLWHQGHXUHQ�ZRUGW�XLWJHGUXNW�LQ�GH�8��ZDDUGH��+RH�ODJHU�GH�8��ZDDUGH��KRH�EHWHU�GH�LVRODWLH�

(HQ�JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU�KRXGW�GH�ZDUPWH�EHWHU�LQ�GH�ZRQLQJ�

0HW�JRHG�LVROHUHQGH�GHXUHQ�YHUOLHVW�XZ�ZRQLQJ�PLQGHU�ZDUPWH��8�EHVSDDUW�RS�XZ�HQHUJLHNRVWHQ�HQ

YHUPLQGHUW�GH�XLWVWRRW�YDQ�KHW�EURHLNDVJDV�&2���2RN�YHUKRRJW�HHQ�JRHG�JHÌVROHHUGH�GHXU�KHW�FRPIRUW

LQ�GH�ZRQLQJ��%HODQJULMN�ELM�GH�SODDWVLQJ�YDQ�HHQ�GHXU�LV�GDW�GH]H�LQ�HHQ�JHÌVROHHUG�NR]LMQ�ZRUGW�JH]HW�

5RQGRP�GH�GHXU�PRHW�DDQ�YLHU�]LMGHQ�HHQ�JRHGH�OXFKWGLFKWLQJ�ZRUGHQ�DDQJHEUDFKW�

$OV�X�HHQ�EXLWHQGHXU�JDDW�YHUYDQJHQ��NLHV�GDQ�YRRU�HHQ�JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU�
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0DDWUHJHO��JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU�HQ�

,Q�XZ�ZRQLQJ�]LMQ��HHQ�GHHO�YDQ��GH�EXLWHQGHXUHQ�QRJ�QLHW�JHÌVROHHUG��0HW�HHQ�JHÌVROHHUGH�EXLWHQGHXU

NXQW�X�GH�HQHUJLHSUHVWDWLH�YDQ�XZ�ZRQLQJ�YHUEHWHUHQ�

/(7�23� %HVWHHG�VSHFLDOH�DDQGDFKW�DDQ�NLHUGLFKWLQJ�HQ�YHQWLODWLH�ELM�KHW�LVROHUHQ�YDQ
HHQ�ZRQLQJ
2P�GH�RYHUVWDS�WH�NXQQHQ�PDNHQ�QDDU�GXXU]DPH�ZDUPWHYRRU]LHQLQJHQ��]RDOV�ELMYRRUEHHOG�HHQ

ZDUPWHSRPS��PRHW�XZ�ZRQLQJ�QLHW�DOOHHQ�JRHG�JHÌVROHHUG�]LMQ��PDDU�PRHW�RRN�GH�OXFKWGLFKWKHLG

YDQ�GH�ZRQLQJ�LQ�RUGH�]LMQ��'H�OXFKWGLFKWKHLG�ZRUGW�EHSDDOG�GRRU�NLHUHQ�HQ�QDGHQ�ZDDUGRRU�ZDUPWH

YHUORUHQ�JDDW��'H]H�NLHUHQ�HQ�QDGHQ�NXQQHQ�]LWWHQ�ELM�GH�DDQVOXLWLQJ�YDQ�GH�UDPHQ�RS�GH�JHYHO��RI�ELM

GH�DDQVOXLWLQJ�YDQ�KHW�GDN�RS�GH�JHYHO��%LM�KHW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�LVRODWLH�YDQ�YORHUHQ��JHYHOV��GDNHQ�

UDPHQ��GHXUHQ�HQ�RI�SDQHOHQ��LV�KHW�EHODQJULMN�GDW�DO�GH]H�RQGHUGHOHQ�JRHG�OXFKWGLFKW�RS�HONDDU

DDQVOXLWHQ��'LW�YRRUNRPW�ZDUPWHYHUOLHV�HQ�RQDDQJHQDPH�WRFKW��'RRU�NRXGH�WRFKW�]HWWHQ�PHQVHQ�GH

YHUZDUPLQJ�KRJHU�HQ�GDW�NRVW�HQHUJLH�

$OV�X�NLHUHQ�HQ�QDGHQ�GLFKW��NRPW�HU�JHHQ�OXFKW�YDQ�EXLWHQ�PHHU�GH�ZRQLQJ�LQ��'DW�YRRUNRPW�WRFKW�

0DDU�GH�ZRQLQJ�PRHW�ZHO��RS�HHQ�JHFRQWUROHHUGH�PDQLHU��IULVVH�OXFKW�ELQQHQ�NULMJHQ��9HQWLODWLH�LV

EHODQJULMN�YRRU�GH�JH]RQGKHLG�HQ�YRRUNRPW�YRFKWSUREOHPHQ��%HVWHHG�ELM�GH�YHUEHWHULQJ�YDQ�GH�LVRODWLH

YDQ�GH�ZRQLQJ�t�HQ�PHW�QDPH�ELM�KHW�GLFKWHQ�YDQ�QDGHQ�HQ�NLHUHQ�t�RRN�DDQGDFKW�DDQ�YROGRHQGH

YHQWLODWLH��/DDW�X�KLHURYHU�LQIRUPHUHQ�GRRU�HHQ�H[SHUW��'HQN�ELMYRRUEHHOG�DDQ�KHW�SODDWVHQ�YDQ

ZLQGGUXNJHUHJHOGH�URRVWHUV�RI�HHQ�YHQWLODWLH�XQLW�PHW�ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ�

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ��YDQ���



,QVWDOODWLHV

� 9HUZDUPLQJ ,Q�GH�PHHVWH�ZRQLQJHQ�LV�VSUDNH�YDQ�ÆÆQ�YHUZDUPLQJVWRHVWHO��6RPV�]LMQ�HU�YHUVFKLOOHQGH�WRHVWHOOHQ

YRRU�GH�YHUZDUPLQJ�YDQ�GH�ZRQLQJ��,Q�GH�WDEHO�KLHURQGHU�VWDDW�ZHONH�WRHVWHOOHQ�LQ�XZ�ZRQLQJ�DDQZH]LJ

]LMQ�HQ�ZHON�JHGHHOWH�YDQ�GH�ZRQLQJ�GRRU�GLH�WRHVWHOOHQ�YHUZDUPG�ZRUGW�

9HUZDUPLQJVWRHVWHOOHQ $DQJHVORWHQ�RSS�

+5�����NHWHO ������P�

0DDWUHJHO��HQHUJLH]XLQLJ�YHUZDUPLQJVWRHVWHO�YRRU�YHUZDUPLQJ�HQ�RI�ZDUP�ZDWHU

,V�XZ�YHUZDUPLQJVLQVWDOODWLH�DDQ�YHUYDQJLQJ�WRH"�'DQ�NXQW�X�KHW�EHVWH�NLH]HQ�YRRU�HHQ�HQHUJLH]XLQLJ

HQ�GXXU]DDP�V\VWHHP��+LHURQGHU�VWDDW�HHQ�DDQWDO�YRRUEHHOGHQ�YDQ�HQHUJLH]XLQLJH�V\VWHPHQ��]H

YDULÈUHQ�LQ�KRH�]H�JHEUXLN�PDNHQ�YDQ�GXXU]DPH�HQHUJLHEURQQHQ��(OHNWULFLWHLW�DOV�HQHUJLHGUDJHU�LV�RS

GLW�PRPHQW�WHQ�GHOH�GXXU]DDP��HHQ�PL[�YDQ�JURHQ�HQ�JULMV���PDDU�LV�RS�WHUPLMQ�GXXU]DPHU�WH�PDNHQ�

+5����NHWHO

0HW�HHQ�]XLQLJH�FRPELNHWHO�YRRU�YHUZDUPLQJ�HQ�ZDUP�ZDWHU��]RDOV�HHQ�+5����FRPELNHWHO��NDQ�KHW

JDVYHUEUXLN�IOLQN�GDOHQ��/HW�ELM�KHW�YHUYDQJHQ�YDQ�GH�FY�NHWHO�RRN�RS�GH�WKHUPRVWDDW��(HQ�VOLPPH

WKHUPRVWDDW�PHW�EHZHJLQJVVHQVRU�HQ�WHPSHUDWXXUUHJHOLQJ�SHU�NDPHU��KHOSW�RP�HQHUJLH]XLQLJHU�WH

YHUZDUPHQ��(HQ�QDGHHO�YDQ�+5����NHWHOV�LV�GDW�GH]H�ZHUNHQ�RS�DDUGJDV��,Q�1HGHUODQG�ZLOOHQ�ZH

LQ�GH�WRHNRPVW�YDQ�KHW�JHEUXLN�YDQ�DDUGJDV�DI��RPGDW�GLW�HHQ�IRVVLHOH�EUDQGVWRI�LV�

+\EULGH�ZDUPWHSRPS

:LOW�X�XZ�ZRQLQJ�YHUZDUPHQ�PHW�PLQGHU�DDUGJDV��GDQ�NDQ�GDW�PHW�HHQ�K\EULGH�ZDUPWHSRPS�

'H]H�EHVWDDW�XLW�HHQ�FRPELQDWLH�YDQ�HHQ��EHVWDDQGH��FY�NHWHO�RS�DDUGJDV�HQ�HHQ�ZDUPWHSRPS�RS

HOHNWULFLWHLW��'H�ZDUPWHSRPS�]RUJW�KHW�JURRWVWH�GHHO�YDQ�GH�WLMG�YRRU�ZDUPWH�LQ�GH�ZRQLQJ��'H

FY�NHWHO�VSULQJW�DOOHHQ�ELM�DOV�KHW�EXLWHQ�HUJ�NRXG�LV�HQ�]RUJW�YRRU�ZDUP�ZDWHU�LQ�GH�ZRQLQJ��(HQ

K\EULGH�ZDUPWHSRPS�LV�HHQ�SULPD�WXVVHQVWDS�DOV�XZ�ZRQLQJ�JRHG��PDDU�QRJ�QLHW�]HHU�JRHG��LV

JHÌVROHHUG��(Q�GXV�QRJ�QLHW�YROOHGLJ�NODDU�LV�YRRU�DDUGJDVYULM�ZRQHQ�

:DUPWHSRPS

0HW�HHQ�YROOHGLJ�HOHNWULVFKH�ZDUPWHSRPS�KHHIW�X�JHHQ�DDUGJDVDDQVOXLWLQJ�PHHU�QRGLJ�YRRU

YHUZDUPLQJ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��:DUPWHSRPSHQ�KDOHQ�PHW�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�ZDUPWH�XLW�GH

RQXLWSXWWHOLMNH�EURQQHQ�]RDOV�OXFKW��ERGHP�RI�JURQGZDWHU��HQ�KHEEHQ�LQ�YHUJHOLMNLQJ�PHW

HOHNWULVFKH�NDFKHOV�HHQ�KRRJ�UHQGHPHQW��(HQ�ZDUPWHSRPS�NDQ�GH�ZRQLQJ�YHUZDUPHQ�HQ�ZDUP

ZDWHU�OHYHUHQ��'RRUGDW�GH�ZDUPWHSRPS�ZHUNW�PHW�HHQ�ODJH�YHUZDUPLQJVWHPSHUDWXXU��LV�GH]H

DOOHHQ�JHVFKLNW�YRRU�]HHU�JRHG�JHÌVROHHUGH�ZRQLQJHQ��+LM�ZRUGW�JHFRPELQHHUG�PHW�YORHU��RI

ZDQGYHUZDUPLQJ��FRQYHFWRUHQ�RI�PHW�UDGLDWRUHQ�PHW�YROGRHQGH�FDSDFLWHLW�YRRU

YHUZDUPLQJVZDWHU�PHW�HHQ�ODJH�WHPSHUDWXXU�

%LRPDVVDNHWHO

2RN�PHW�HHQ�ELRPDVVDNHWHO�EHQW�X�YROOHGLJ�YDQ�KHW�DDUGJDV�YRRU�YHUZDUPLQJ�DI��,Q�SODDWV�YDQ

DDUGJDV�JHEUXLNW�X�KRXWSHOOHWV�RP�WH�YHUZDUPHQ�HQ�ZDUP�ZDWHU�WH�PDNHQ��+RXWSHOOHWV�]LMQ�JHSHUVWH

KRXWNRUUHOV��2RN�NXQQHQ�LQ�HHQ�ELRPDVVDNHWHO�KRXWVQLSSHUV��FKLSV��RI�KHOH�KRXWEORNNHQ�ZRUGHQ

YHUEUDQG��%LM�GH�YHUEUDQGLQJ�RQWVWDDW�ZHO�ILMQVWRI��'LW�NDQ�RYHUODVW�LQ�GH�RPJHYLQJ�YHURRU]DNHQ�

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ��YDQ���



� 9HUZDUPLQJ �YHUYROJ� :DUPWHQHW

1RJ�HHQ�DOWHUQDWLHI�ZDDUELM�JHHQ�DDUGJDVDDQVOXLWLQJ�YRRU�YHUZDUPLQJ�YDQ�XZ�ZRQLQJ�QRGLJ�LV��LV

HHQ�ZDUPWHQHW��'LW�KHHW�RRN�ZHO�VWDGVYHUZDUPLQJ��%LM�GLW�V\VWHHP�ZRUGW�HU�GLUHFW�ZDUPWH�JHOHYHUG

DDQ�GH�ZRQLQJ��'RRU�EXL]HQ�GLH�RQGHU�GH�JURQG�OLJJHQ��JDDW�KHW�ZDUPH�ZDWHU�QDDU�GH�ZRQLQJHQ�

ZDDU�KHW�YLD�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�JHEUXLNW�ZRUGW�YRRU�YHUZDUPLQJ�HQ�ZDUP�ZDWHU��+HW�DIJHNRHOGH

ZDWHU�JDDW�ZHHU�WHUXJ�QDDU�GH�YHUZDUPLQJVFHQWUDOH�GLH�KHW�GDQ�ZHHU�RSZDUPW��+LHU�ZRUGW�ZDUPWH

JHPDDNW�YDQ�RYHUJHEOHYHQ�ZDUPWH�YDQ�LQGXVWULHÈQ��DIYDOYHUEUDQGLQJ�HQ�DIYDOZDWHU��ELRPDVVD�

JHRWKHUPLH�RI�RSSHUYODNWHZDWHU��'H�ZDUPWH�GLH�DDQ�GH�ZRQLQJ�JHOHYHUG�ZRUGW�NDQ�YDQ�HHQ�KRJH

RI�HHQ�ODJH�WHPSHUDWXXU�]LMQ��GDW�YHUVFKLOW�SHU�ZDUPWHQHW��$OV�KHW�ZDUPWHQHW�ZDUPWH�YDQ�HHQ�ODJH

WHPSHUDWXXU�OHYHUW��GDQ�LV�KHW�YDQ�EHODQJ�GDW�XZ�ZRQLQJ�JRHG�JHÌVROHHUG�LV��HQ�GDW�GH�UDGLDWRUHQ��

FRQYHFWRUHQ�HQ�RI�YORHUYHUZDUPLQJ�JHVFKLNW�]LMQ�YRRU�YHUZDUPLQJVZDWHU�PHW�HHQ�ODJH�WHPSHUDWXXU�

/LJJHQ�HU�DO�ZDUPWHQHWWHQ�LQ�XZ�VWDG�RI�GRUS"�2I�]LMQ�HU�SODQQHQ�RP�GH]H�LQ�GH�WRHNRPVW�DDQ�WH

OHJJHQ"�2YHUZHHJ�GDQ�RP�RS�GDW�QHW�DDQ�WH�VOXLWHQ��,Q�DIZDFKWLQJ�YDQ�GH�GHILQLWLHYH�SODQQHQ�NXQW

X�DO�ZHO�DDQ�GH�VODJ�PHW�KHW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�LVRODWLH�HQ�KHW�YHQWLODWLHV\VWHHP�LQ�GH�ZRQLQJ�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

� :DUP�ZDWHU 'H�PHHVWH�ZRQLQJHQ�KHEEHQ�ÆÆQ�ZDUPZDWHUWRHVWHO��6RPV�LV�HU�VSUDNH�YDQ�PHHUGHUH�YHUVFKLOOHQGH

WRHVWHOOHQ�GLH�]RUJHQ�YRRU�KHW�ZDUP�ZDWHU��,Q�GH�WDEHO�KLHURQGHU�LV�ZHHUJHJHYHQ�ZHONH�WRHVWHOOHQ�LQ�XZ

ZRQLQJ�DDQZH]LJ�]LMQ�

:DUPZDWHUWRHVWHOOHQ 'RXFKH�PHW�ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ

2YHULJ�ZDUP�ZDWHU�WRHVWHO 1LHW�DDQZH]LJ

(OHNWULVFKH�ERLOHU 1LHW�DDQZH]LJ

0DDWUHJHO��ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ�XLW�GRXFKHZDWHU

0HW�HHQ�GRXFKH�ZWZ�JHEUXLNW�X�GH�ZDUPWH�YDQ�ZHJVWURPHQG�GRXFKHZDWHU�RP�KHW�NRXGH�ZDWHU�YRRU

GH�GRXFKH�DOYDVW�HHQ�EHHWMH�RS�WH�ZDUPHQ��+HW�YRRUYHUZDUPGH�ZDWHU�JDDW�QDDU�GH�PHQJNUDDQ�YDQ�GH

GRXFKH�HQ�RI�FRPELWRHVWHO��+LHUPHH�EHVSDDUW�X�HQHUJLH�YDQ�XZ�ZDUPZDWHULQVWDOODWLH��2P�GH�ZDUPWH�XLW

KHW�GRXFKHZDWHU�WHUXJ�WH�NXQQHQ�ZLQQHQ��ZRUGW�LQ�GH�DIYRHUSLMS��GRXFKHEDN�RI�YORHU�YDQ�GH�LQORRS�

GRXFKH�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�JHSODDWVW�

0DDWUHJHO��]RQQHERLOHU�YRRU�ZDUP�ZDWHU�HQ�RI�YHUZDUPLQJ

=RQQHFROOHFWRUHQ�]HWWHQ�GH�HQHUJLH�YDQ�GH�]RQ�RP�LQ�ZDUP�ZDWHU��(HQ�]RQQHERLOHULQVWDOODWLH�EHVWDDW

XLW�YHUVFKLOOHQGH�RQGHUGHOHQ��]RQQHFROOHFWRUHQ�RS�KHW�GDN��HQ�HHQ�ERLOHUYDW�ZDDULQ�KHW�GRRU�GH�]RQ

YHUZDUPGH�ZDWHU�ZRUGW�RSJHVODJHQ��(HQ�]RQQHERLOHU�NDQ�RS�MDDUEDVLV�JHPLGGHOG�GH�KHOIW�YDQ�KHW�EDG�

HQ�GRXFKHZDWHU�YHUZDUPHQ��(HQ�]RQQHERLOHU�OHYHUW�LQ�GH�]RPHU�ELMQD�DO�KHW�ZDUPH�ZDWHU��,Q�GH�ZLQWHU

OXNW�GLW�QLHW�HQ�]RUJW�GH�FY�NHWHO��ELRPDVVDNHWHO�RI�ZDUPWHSRPS�YRRU�ZDUP�ZDWHU��$OV�GH�LQVWDOODWLH�JURRW

JHQRHJ�LV��NDQ�KHW�V\VWHHP�RRN�ZRUGHQ�DDQJHVORWHQ�RS�KHW�YHUZDUPLQJVV\VWHHP��'H�RSJHYDQJHQ

]RQQHZDUPWH�NDQ�GDQ�RRN�ZRUGHQ�JHEUXLNW�YRRU�KHW��JHGHHOWHOLMN��YHUZDUPHQ�YDQ�GH�ZRQLQJ�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ��YDQ���



�� 9HQWLODWLH 9HQWLODWLH�LV�EHODQJULMN�YRRU�IULVVH�OXFKW�LQ�GH�ZRQLQJ�HQ�GH�JH]RQGKHLG�YDQ�EHZRQHUV��,Q�KHW�RYHU]LFKW

KLHURQGHU�VWDDW�ZDW�YRRU�YHQWLODWLHV\VWHHP�XZ�ZRQLQJ�KHHIW��,Q�RXGHUH�ZRQLQJHQ�LV�YDDN�JHHQ

PHFKDQLVFK�YHQWLODWLHV\VWHHP�DDQZH]LJ��YHQWLOHUHQ�JHEHXUW�DOOHHQ�GRRU�URRVWHUV�ERYHQ�KHW�UDDP��RI

GRRU�KHW�RSHQHQ�YDQ��NOHS�UDPHQ��%LM�ZRQLQJHQ�JHERXZG�QD�������]RUJW�YDDN�HHQ�YHQWLODWRU�YRRU�KHW

WRH��HQ�RI�DIYRHUHQ�YDQ�IULVVH�OXFKW��'H]H�YHQWLODWRU�NDQ�HHQ�HQHUJLH]XLQLJH�JHOLMNVWURRPYHQWLODWRU�]LMQ��RI

HHQ�PLQGHU�]XLQLJH�ZLVVHOVWURRPYHQWLODWRU��,Q�KHW�RYHU]LFKW�]LHW�X�RRN�RI�GH�ZDUPWH�XLW�GH�YHQWLODWLHOXFKW

WHUXJJHZRQQHQ�ZRUGW�HQ�ZRUGW�KHUJHEUXLNW�LQ�GH�ZRQLQJ�

7\SH�YHQWLODWLHV\VWHHP

:DUPWH�

WHUXJZLQQLQJ

:LVVHOVWURRP�

YHQWLODWRU

$DQJHVORWHQ

RSSHUYODNWH

1DWXXUOLMNH�YHQWLODWLH�YLD�UDPHQ�HQ�RI

URRVWHUV

1HH 1HH ������P�

0DDWUHJHO��HQHUJLH�HIILFLÈQW�YHQWLODWLHV\VWHHP

9HQWLODWLH�YDQ�GH�ZRQLQJ�LV�QRGLJ�YRRU�HHQ�JH]RQG�ELQQHQNOLPDDW��PDDU�NRVW�RRN�HQHUJLH��+HW�LV�GDDURP

YHUVWDQGLJ�RP�WH�]RUJHQ�YRRU�HHQ�YHQWLODWLHV\VWHHP�GDW�YROGRHQGH�YHQWLOHHUW�ÆQ�HQHUJLH]XLQLJ�LV�

+LHURQGHU�YLQGW�X�YRRUEHHOGHQ�YDQ�GHUJHOLMNH�V\VWHPHQ�

9UDDJ�JHVWXXUGH�PHFKDQLVFKH�DI]XLJLQJ

%LM�HHQ�YUDDJ�JHVWXXUG�PHFKDQLVFK�YHQWLODWLHV\VWHHP�]XLJW�HHQ�YHQWLODWLH�XQLW�OXFKW�DI�XLW�GH�NHXNHQ�

EDGNDPHU�HQ�WRLOHW��&2��VHQVRUHQ�LQ�GH�ZRRQNDPHU�HQ�VODDSNDPHUV��HQ�HHQ�OXFKWYRFKWLJKHLGV�

VHQVRU�LQ�GH�EDGNDPHU��PHWHQ�FRQWLQX�GH�OXFKWNZDOLWHLW��=H�EHSDOHQ�RS�EDVLV�GDDUYDQ�KRHYHHO�OXFKW

HU�PRHW�ZRUGHQ�DIJHYRHUG��2S�GH]H�PDQLHU�ZRUGW�GH�ZRQLQJ�DOWLMG�YROGRHQGH�JHYHQWLOHHUG�

2S�PRPHQWHQ�GDW�HU�QLHPDQG�DDQZH]LJ�LV��VFKDNHOW�KHW�V\VWHHP�QDDU�HHQ�ODJHUH�VWDQG��ZDDUGRRU

KHW�HQHUJLHJHEUXLN�YHUODDJG�ZRUGW�

�

9HQWLODWLH�PHW�ZDUPWHWHUXJZLQQLQJ

(HQ�DQGHUH�PDQLHU�RP�HQHUJLH]XLQLJHU�WH�YHQWLOHUHQ��LV�GRRU�HHQ�YHQWLODWLHV\VWHHP�PHW�ZDUPWH�

WHUXJZLQQLQJ�WRH�WH�SDVVHQ��SHU�NDPHU�RI�DOV�V\VWHHP�YRRU�GH�KHOH�ZRQLQJ��=RpQ�V\VWHHP�KHHIW

WZHH�YHQWLODWRUHQ��(ÆQ�YHQWLODWRU�]RUJW�GDW�HU�VFKRQH�OXFKW�GH�ZRQLQJ�LQNRPW��GH�DQGHUH�YHQWLODWRU

UHJHOW�GH�DIYRHU�YDQ�YHUYXLOGH�OXFKW�QDDU�EXLWHQ��0HW�HHQ�ZDUPWH�WHUXJZLQ�XQLW�LQ�KHW�YHQWLODWLH�

V\VWHHP�ZRUGW�GH�ELQQHQNRPHQGH�NRXGH�OXFKW�RSJHZDUPG�PHW�GH�ZDUPH�OXFKW�GLH�QDDU�EXLWHQ

JDDW��'DW�JHEHXUW�PHW�HHQ�ZDUPWHZLVVHODDU�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

�� .RHOLQJ +HHIW�XZ�ZRQLQJ�HHQ�PHFKDQLVFK�NRHOV\VWHHP��GDQ�VWDDW�GLW�YHUPHOG�LQ�KHW�RYHU]LFKW�KLHURQGHU�

+HW�QDGHHO�YDQ�ZRQLQJHQ�PHW�NRHOV\VWHPHQ�LV�GDW�GH]H�V\VWHPHQ�HQHUJLH�JHEUXLNHQ��HQ�RRN�HHQ

VOHFKWHU�HQHUJLHODEHO�KHEEHQ�GDQ�ZRQLQJHQ�]RQGHU�NRHOV\VWHHP���,Q�SODDWV�YDQ�KHW�DDQEUHQJHQ�YDQ

HHQ�NRHOV\VWHHP��NXQW�X�EHWHU�PDDWUHJHOHQ�WUHIIHQ�RP�GH�]RPHUVH�]RQQHZDUPWH�EXLWHQ�WH�KRXGHQ�

%LMYRRUEHHOG�GRRU�KHW�DDQEUHQJHQ�YDQ�EXLWHQ]RQZHULQJ��RYHUVWHNNHQ�RI�]RQZHUHQGH�EHJOD]LQJ�

.RHOWRHVWHOOHQ $DQJHVORWHQ�RSSHUYODNWH

*HHQ�NRHOLQJ Q�Y�W�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ���YDQ���



�� =RQQHSDQHOHQ ,Q�KHW�RYHU]LFKW�KLHURQGHU�VWDDW�GH�RPYDQJ�YDQ�KHW�]RQQHSDQHOHQV\VWHHP�DDQJHJHYHQ��XLWJHGUXNW�LQ�GH

RSSHUYODNWH�HQ�KHW�WRWDOH�ZDWWSLHNYHUPRJHQ���+RH�JURWHU�KHW�V\VWHHP��GHV�WH�PHHU�HOHNWULFLWHLW�HUPHH

RSJHZHNW�NDQ�ZRUGHQ��'DDUELM�LV�GH�RULÈQWDWLH�YDQ�GH�SDQHOHQ�YDQ�JURWH�LQYORHG��KRH�PHHU�GLUHFW�]RQOLFKW

RS�GH�SDQHOHQ�YDOW��KRH�KRJHU�GH�RSEUHQJVW�

:DWWSLHNYHUPRJHQ 2ULÈQWDWLH 2SSHUYODNWH

JHHQ�]RQQHSDQHOHQ Q�Y�W� Q�Y�W�

0DDWUHJHO��]RQQHSDQHOHQ�YRRU�HOHNWULFLWHLWVRSZHNNLQJ

=RQQHSDQHOHQ��RRN�ZHO�39�SDQHOHQ�JHQRHPG��]HWWHQ�GH�HQHUJLH�YDQ�GH�]RQ�RP�LQ�HOHNWULFLWHLW�

(HQ�39�V\VWHHP�EHVWDDW�XLW�SDQHOHQ�GLH��PHHVWDO��RS�HHQ�GDN�JHSODDWVW�ZRUGHQ��HQ�HHQ�RPYRUPHU

GLH�LQ�GH�ZRQLQJ�VWDDW��'H�]RQQHSDQHOHQ�NXQQHQ�]RZHO�RS�SODWWH�DOV�VFKXLQH�GDNHQ�ZRUGHQ�JHSODDWVW�

3ODDWV�]RQQHSDQHOHQ�ELM�YRRUNHXU�RS�KHW�]XLGHQ�]RGDW�]H�]RYHHO�PRJHOLMN�]RQOLFKW�RSYDQJHQ��0DDU�RRN

PHW�HHQ�DQGHUH�RULÈQWDWLH�LV�HHQ�JRHGH�RSEUHQJVW�WH�KDOHQ��9RRUNRP�JHGHHOWHOLMNH�EHVFKDGXZLQJ�YDQ

SDQHOHQ���DQGHUV�ORRSW�GH�RSEUHQJVW�WHUXJ�

0HHU�LQIRUPDWLH�RYHU

HQHUJLHEHVSDUHQGH

PDDWUHJHOHQ�YLQGW�X�RS

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO

'LVFODLPHU

'LW�HQHUJLHODEHO�LV�DIJHJHYHQ�GRRU�5LMNVGLHQVW�YRRU�2QGHUQHPHQG�1HGHUODQG��'LW�HQHUJLHODEHO�NXQW�X�DOWLMG�YHULILÈUHQ�RS

ZZZ�]RHNMHHQHUJLHODEHO�QO��ZZZ�HS�RQOLQH�QO�RI�LQ�0LMQ2YHUKHLG��'H�JHQRHPGH�EHVSDULQJVPRJHOLMNKHGHQ�]LMQ�PDDWUHJHOHQ�GLH�RS�GLW

PRPHQW�LQ�GH�PHHVWH�JHYDOOHQ�NRVWHQHIIHFWLHI�]LMQ��RI�GLW�ELQQHQ�GH�JHOGLJKHLGVGXXU�YDQ�KHW�HQHUJLHODEHO�NXQQHQ�ZRUGHQ��2S

ZZZ�YHUEHWHUMHKXLV�QO�NXQW�X�HHQ�LQGLFDWLH�NULMJHQ�KRHYHHO�ERYHQVWDDQGH�PDDWUHJHOHQ�NRVWHQ�HQ�ZDW�]LM�X�RSOHYHUHQ�DDQ�HQHUJLHEHVSDULQJ�

2I�GH�JHQRHPGH�PDDWUHJHOHQ�GDDGZHUNHOLMN�YHUDQWZRRUG�WRHJHSDVW�NXQQHQ�ZRUGHQ�XLW�RRJSXQW�YDQ�ELMYRRUEHHOG�FRPIRUW��JH]RQGKHLG�

NRVWHQ�H�G���LV�DIKDQNHOLMN�YDQ�GH�KXLGLJH�VSHFLILHNH�HLJHQVFKDSSHQ�YDQ�XZ�ZRQLQJ��(U�NXQQHQ�GDDURP�JHHQ�UHFKWHQ�ZRUGHQ�RQWOHHQG�DDQ

GH]H�LQIRUPDWLH��8�ZRUGW�DOWLMG�JHDGYLVHHUG�RP�KLHUYRRU�SURIHVVLRQHHO�DGYLHV�LQ�WH�ZLQQHQ�

(QHUJLHODEHO�ZRQLQJHQ ���YDQ���



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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