
Ruime hoekwoning met drie slaapkamers, privé gelegen achtertuin , eigen oprit en
garage. Kijk je mee?

Leeuwarden
Antillenweg 37



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: 116 m2
Inhoud: 477 m3
Perceeloppervlakte: 263 m2
Aantal kamers: 3 slaapkamers
Bouwjaar: 1963
Ligging tuin: Noordoosten

VRAAGPRIJS:
€280.000 k.k.

Omschrijving

Ben jij op zoek naar een ruime woning met een eigen oprit, een ruime garage én een
privé gelegen achtertuin? Zoek dan niet verder! Deze leuke hoekwoning is namelijk op
zoek naar nieuwe bewoners. De woning is daarnaast ook mooi gelegen nabij het
kanaal en dat is fijn voor een bijvoorbeeld een dagelijkse wandeling.

Door de bouwstijl van deze woning, met allemaal recht opgetrokken gevels, is er
ontzettend veel ruimte en dat gevoel wordt nog eens extra verstrekt door de grote
raampartijen en dus het vele lichtinval in ieder vertrek.

De woning beschikt verder over een gesloten woonkeuken, welke toegang biedt tot de
achtertuin. Er zijn mogelijkheden voor het creëren van een grote open keuken.
Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor een goede thuiswerk plek of een gezin.

De woning is altijd keurig onderhouden en beschikt over de volgende isolatie:
dakisolatie en gedeeltelijk vloer-, spouw en glasisolatie. De woning is voorzien van
energielabel C.

De wijk Nijlân is een diverse wijk waar jong en oud hun thuis hebben gevonden. Verder
zijn diverse faciliteiten op loopafstand, zoals bijvoorbeeld scholen, supermarkten en
een huisarts.
Ook biedt de wijk prachtige wandelroutes langs bijvoorbeeld het van Harinxmakanaal.



Begane grond:
Entree, hal met toilet, meterkast, trapopgang en de doorgang naar de woonkamer. De
woonkamer beschikt over openslaande deuren naar de achtertuin. Vanuit de hal en
vanuit de woonkamer zijn er doorgangen naar de bijkeuken en vanuit deze bijkeuken is
er een toegang tot de gesloten woonkeuken aan de achterzijde. De keuken biedt ook
een eigen toegang tot de achtertuin.

Eerste verdieping:
Op de bovenverdieping zijn drie ruime slaapkamers aanwezig. De grote slaapkamer
aan de voorzijde van de woning beschikt over een wastafel. Verder ook gelegen aan de
voorzijde is de badkamer. De badkamer is voorzien van een douche, tweede toilet en
een wastafelmeubel.

Tuin: 
Achtertuin gelegen op het noordoosten. De tuin beschikt over een achterom en een
vrijstaande stenen berging.

Garage:
De woning beschikt over een eigen en ruime garage. De garage is vanuit buiten en
vanuit de woonkeuken bereikbaar.

Algemeen
• Gebruiksoppervlakte wonen: 116 m2
• Externe bergruimte: 7 m2
• Perceeloppervlakte: 263 m2
• Aantal slaapkamers: 3 slaapkamers
• Isolatie: dakisolatie, deels vloer-, spouwmuur- en glasisolatie.
• Verwarming: Intergas hre 36/30, bouwjaar 2020 en in eigendom

Indeling:

















Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond berging
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Meetcertificaat 
 

Zibber B.V. heeft in opdracht van SUZ makelaars dit meetrapport opgesteld conform de NTA 
2581:2011 waarin de gebruiksoppervlakten en bruto- inhoud en vloeroppervlak zijn vast gesteld. 

 

Object type  Woning 
Adres  Antillenweg 37 
Postcode/plaats  8931bw, Leeuwarden 
Meetcertificaat type 
A 

 Op locatie gecontroleerd en gemeten 

Certificaatnummer  358266 
Status  Definitief 
   
Datum meetopname  25-10-2022 

Datum meetrapport  26-10-2022 
 
  Totaal  
Gebruiksoppervlakte wonen  115,80 M2 

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte  25,10 M2 
Gebouw gebonden buitenruimte  1,30 M2 
Externe bergruimte  7,30 M2 
    
Bruto vloeroppervlak woning  156,60 M2 
Bruto inhoud woning  476,79 M3 
 

De meting en berekeningen zijn op basis van de ”Meetinstructie bepalen 
gebruiksoppervlakten woningen” en ”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen” a.d.h.v. 
de NEN2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en 
bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Op dit meetcertificaat 
zijn de in dit meetrapport genoemde aannames en voorbehouden van toepassing. 

Rapport opgemaakt door T. van den Bergh, naar beste kennis en wetenschap, geheel te 
goeder trouw en voldoet aan de eisen van NTA 2581:2011 

 

Eindhoven, 26-10-2022 

Thijs van den Bergh 

Zibber B.V. 

  



Locatie

Voorzieningen
Afstand tot supermarkt: 550 m 
Afstand tot basisschool: 700 m
Afstand tot bushalte: 650 m
Afstand tot treinstation Leeuwarden: 1,6 km
Afstand tot Leeuwarden centrum: 2,3 km



Kadastrale gegevens
Adres Antillenweg 37

Postcode / Plaats 8931 BW Leeuwarden

Gemeente Huizum

Sectie / Perceel E, 941

Kadastrale kaartKadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 oktober 2022
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

Huizum
E
941

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_Antillenweg37



 
 
 

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

Lijst van zaken  
 
Object: Huizum E 941 | Antillenweg 37, 8931 BW 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: reserve stenen bestrating ☐ 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: geverfde glaslatten ☐ n ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
CV-installatie met toebehoren ☐ n ☐ ☐ 
Klokthermostaat ☐ n ☐ ☐ 
Warmwatertoestellen ☐ ☐ ☐ n 
Mechanische afzuiginstallatie (keuken, douche) ☐ n ☐ ☐ 
Airco-installatie ☐ ☐ ☐ n 
Alle isolatievoorzieningen, voorzetramen ☐ n ☐ ☐ 
Zonnecellen incl. omvormer en monitor ☐ n ☐ ☐ 
Zonnecollectoren incl. boiler ☐ ☐ ☐ n 
Overig: ☐ ☐ ☐ n 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
Zonwering buiten ☐ n ☐ ☐ 
Zonwering binnen (lamellen voor alle ramen) ☐ n ☐ ☐ 
(rol)luiken ☐ ☐ ☐ n 
Gordijnrails (woonkamer straatkant) ☐ n ☐ ☐ 
Gordijnen ☐ ☐ ☐ n 
Vitrages ☐ ☐ ☐ n 
Rolgordijnen ☐ ☐ ☐ n 
Raam en deur-horren ☐ ☐ ☐ n 
Alle overige raamdecoratie ☐ ☐ ☐ n 
Overig: ☐ ☐ ☐ n 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
     
     



 
 
 

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

 Gaat 
mee 

Blijft 
achter 

Over te 
nemen 

N.v.t 

Buitenlamp (1 voor, 1 achter met sensor, 1 garage) ☐ n ☐ ☐ 
Buitenverlichting ☐ ☐ ☐ n 
Bewegingssensor/schemerschakelaar ☐ ☐ ☐ n 
Schakelmateriaal ☐ n ☐ ☐ 
(licht)dimmers ☐ ☐ ☐ n 
Inbouwverlichting ☐ ☐ ☐ n 
Veiligheidsschakelaar-wasautomaat ☐ ☐ ☐ n 
Telefooncentrale  ☐ ☐ ☐ n 
WIFI router ☐ ☐ ☐ n 
Alarminstallatie ☐ ☐ ☐ n 
Rookmelders ☐ n ☐ ☐ 
Overig ☐ ☐ ☐ n 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Badkameraccessoires, planchet, spiegels ☐ n ☐ ☐ 
Douchewand-cabine / badscherm ☐ ☐ ☐ n 
Wastafels(s) met accessoires ☐ n ☐ ☐ 
Wastafelverlichting (grote slaapkamer bij de spiegel) ☐ n ☐ ☐ 
Toilet met accessoires / toiletbril / toiletrolhouder ☐ n ☐ ☐ 
Tap- en stopkranen, buitenkraan ☐ n ☐ ☐ 
Wasmachinekraan (met beluchter) ☐ n ☐ ☐ 
Thermostaatkranen ☐ n ☐ ☐ 
Overig ☐ ☐ ☐ 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 ☐ ☐ ☐ n 
Inbouw koffieapparaat ☐ ☐ ☐ n 
Cooker ☐ ☐ ☐ n 
Overig ☐ ☐ ☐ n 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     
Parketvloer ☐ ☐ ☐ n 
Laminaatvloer ☐ n ☐ ☐ 
Tegelvloer ☐ n ☐ ☐ 
Vloerbedekking ☐ n ☐ ☐ 
Zeil ☐ n ☐ ☐ 
Overige vloerafwerking als:  ☐ ☐ ☐ n 



 
 
 

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 ☐ n ☐ ☐ 
Vuilcontainer(s) ☐ n ☐ ☐ 
Buitenbrievenbus ☐ ☐ ☐ n 
     

     
Bijzonderheden     
Stellage planken langs de wand in garage en schuur ☐ n ☐ ☐ 
Werkbank (keukenblok) in garage plus bankschroef ☐ n ☐ ☐ 

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

Hal Lampen 
Brievenbus met anti-inkijk kap  
 
 

Woonkamer - 
 
 

(oude keuken, tussen 
gang en grote keuken) 

Kast met glazen deuren 
Internetkabel (voor bijv. computer) 
 

keukenapparatuur Inbouw Inductiekookplaat  
 

keuken (grote keuken) Internetkabel (voor bijv. t.v.) 
 
 

Toilet lamp 
 
 

 
1e verdieping  

Overloop lamp 
 
 

Slaapkamers Grote slaapkamer: spiegelkast, lamp naast spiegelkast 
Middelgrote slaapkamer: lamp 
Kleine slaapkamer: lamp 



 
 
 

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

Badkamer lamp, kast, afzuiging 
 
 

 
 
  2e Verdieping  n.v.t 
Overloop  

 
Zolder  

 
 
Kachels/CV Installatie  

CV Intergas HRE 2020 
 
 

   
  Kasten 
 Inbouwkasten legplanken 

 

Vaste kasten  
 
 

 

 
  Bijgebouwen 
Berging Schappen 

hangkast 
 

Garage Opstap naar keuken deur 
Deel houten vloerverhoging 
Automatische garage deur 
Schappen 
Werkbank in de vorm van oud keukenblok 
gereedschapswand 
 

 
Exterieur 

 

Zonnewering en horren Bij keuken 
 
 

Rond de woning De afvoerput bij de steegdeur (bij grote keuken) hoort bij het huis en is 
aangesloten op de hemelwaterafvoer van het huis.  
 
 

 
  



 
 
 

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

 
   Overig 
 
 
 

Brandwerende deuren (30 min) met antidiefstal sloten van keuken naar 
garage, van keuken naar oude keuken, van oude keuken naar woonkamer, van 
woonkamer naar gang, van oude keuken naar gang 

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

 

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

 

Inzake het object: Huizum E 941 | Antillenweg 37, 8931 BW 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? ☐ ☐ 

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:   
 Op de zonnepanelen zit nog fabrieksgarantie; aanspraak via Zonnemarkt. 

 

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:  

  

Garage (gemeentelijke goedkeuring 1978) 

Grote keuken (gemeentelijke goedkeuring 1980) 

Bouwers kan ik niet terugvinden. 

 

In het jaar:  +/- 1980  

 

 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? 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.): 

                     woonhuis 

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:  

Ergens voor 2003 vernieuwd. Pro memorie: kwaliteit van het dak is zodanig dat in 2018 

zonnepanelen op  geplaatst konden worden. 

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

Zo ja, waar: 

via schoorsteen in 2005 

Is dit inmiddels opgelost? n ☐ 

Hoe is dit gebeurd en wanneer: 

schoorsteen afgebroken en compleet opnieuw opgebouwd in 2005 

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 ☐ ☐ 

 

☐ Gehele vloerisolatie  
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n Gedeeltelijke vloerisolatie 

Indien gedeeltelijk, welke vloer is geïsoleerd:  

 Keuken, tempex platen 

 Ja Nee Onbekend 

Spouwmuurisolatie n ☐ ☐ 

 

☐ Gehele spouwmuurisolatie 

n Gedeeltelijke spouwmuurisolatie 

Indien gedeeltelijk, welke muren is geïsoleerd: 

voor, zij en achtermuur van het oorspronkelijke huis. 

 

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

supafil 

Dakisolatie n ☐ ☐ 

 

☐ Gehele dakisolatie  

n Gedeeltelijke dakisolatie 

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

 Dak van het woonhuis heeft dakisolatie; mij onduidelijk of de recentere uitbouw (garage, 

woonkeuken) dakisolatie heeft. 

Glasisolatie n ☐ ☐ 

 

☐ Gehele glasisolatie  

n Gedeeltelijke glasisolatie 

Indien gedeeltelijk, welke glazen zijn geïsoleerd:  

Keuken HR 

rest dubbel glas 

  

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:   

                                   2021-2022 

Is dit gedaan door een erkend schildersbedrijf? ☐ n 

Functioneren alle scharnieren en sloten? n ☐ 
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Zo niet, gelieve dit toe te lichten:  

  

 Ja Nee Onbekend 

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 
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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?          ☐ 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? ☐ 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:  

 2004 

Voor en achterkant  (de grote keuken en garage niet; deze zijn recenter gebouwd) 

      
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?  

        Deel gresbuis, deel PVC buis 

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: n Hout  ☐ Beton 

2e verdiepingsvloer: ☐ Hout  ☐ Beton 

 Ja Nee 

Is er een vloerluik/kruipluik aanwezig? n ☐ 

Zo ja, waar: 

voordeur 

Trapkast (meterkast) 

Kamer van gang naar keuken (i.e. de locatie van de oude keuken) 

keuken 

 Ja Nee 

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

vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig? 
n ☐ 

Zo ja, waar: 
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Paar opgevulde haarscheuren in de grote keuken en in de overloop 

Gevulde boorgaten in laminaat bovenaan trap (daar was vroeger een traplift) 

Gevuld deukje (1cm2) in laminaat woonkamer 

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

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

Zo ja, waar: 

Masterbed room aan de zuidmidden-kant iets hoger dan zuidoost-kant 

 

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:   2 

Is er krachtstroom aanwezig? n ☐ 

Is de elektrische installatie vernieuwd? n ☐ 

Zo ja, wanneer: 

           2003 (firma Laas) 

 

Welke onderdelen (bijv. groepenkast, groepen, bekabeling, aardlek, enz.):  
groepenkast inclusief groepen en aardlekschakelaars en krachtstroom 
 

 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: 2020 

Merk Cv-ketel: intergas hre 36/30 
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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: 29-11-2021 

Zijn er onderdelen vervangen? ☐ n 

Zo ja, welke:  

 

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: 2020 (nieuwe CV ketel van Energiewacht, afvoer vervangen) 

 

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: 

Uitgaande van de dakgrens en uitgaande van het midden tussen de woningen (zoals aangegeven 

via de dakpijp) vermoed ik het volgende:  

de uitbouw van de keuken van de buren  

en  

de afscheidingsmuur (achtertuin) tussen buren en dit huis  

staat op grond van dit huis. Deze situatie is voorzover ik weet sinds >30 jaar.     

 

Van wie is de erfafscheiding: 

De afscheidingsmuur achter tussen buren en dit huis is denk ik door de buren gebouwd en 
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daarmee van hen.   

 

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 

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 

Opmerkingen: 

 

 Ja Nee 

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

periode van 1960 en 1982? *dat zou kunnen, ik ken de leeftijd niet, voor zover ik 

kan beoordelen ligt het los. 

n* ☐ 

  

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

 

Onroerende Zaak Belasting OZB: €  230,73 

WOZ-waarde: 

Waardepeildatum: 2021 

€ 216.000 

Waterschapslasten:   €  129,81 

Hoogheemraadschap: €  ---- 

Verontreinigingsheffing/zuiveringsheffing:  €  ----- 

Rioolheffing:  €  71,95 

  

27. Energienota 
Welke (voorschot) bedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? 
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Totaal voorschot per maand (indien onderdelen niet bekend zijn) €  160 

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: 

 

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?                         ☐ ☐ ☐ 

 Ja Nee 

Is er een coöperatieve Vereniging? ☐ ☐ 

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? ☐ ☐ 
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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: 
 

Bij grote en/of snelle temperatuurverschillen (m.n. wanneer de verwarming van uit naar aan 

gaat), kunnen er kleine verschijnselen van water optreden bij de verwarming in het toilet op de 

begane grond en bij de verwarming in de ruimte tussen hal en keuken. Dit lost zichzelf op 

wanneer de binnentemperatuur eenmaal een stabiel niveau bereikt. Ook treedt het niet op als de 

thermostaat trapsgewijs omhoog gezet wordt. Een permanent oplossing is waarschijnlijk de 

pakking in de betreffende schroefdraad vervangen.  

 

De lamellen in de middelgrote slaapkamer kunnen niet gezamenlijk naar één bepaalde zijde van 

het raam worden getrokken. 

 

De afvoerput bij de deur naar de steeg (uitgang bij de grote keuken) hoort bij het huis. Deze put 

is aangesloten op de hemelwaterafvoer van het huis om te voorkomen dat er waterdruk 

ontstaat. Die druk zou kunnen leiden tot water in de kruipruimte onder de grote keuken. Daarom 

is het belangrijk dat deze afvoer vrij blijft van opstoppingen (bijv. door bladeren) en stelselmatig 

schoon gehouden wordt. 

 

 

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, 

 

 

 

___________________    _____________________ 



Energielabel woningen
Registratienummer
918988275

Datum registratie
18-11-2022

Geldig tot
11-11-2032

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel C

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling
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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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