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Mogen wij ons voorstellen – wij zijn Helder!  
   
Wij zijn Helder! Wij zijn het vriendelijke én effectieve makelaarskantoor van 
Deventer en omstreken. Wij kennen niet alleen de markt goed, maar bovenal 
onze klanten en onze kopers.  
   
Wij zijn niet de grootste makelaar in de regio en dat houden we ook graag 
zo. Want door onze huizenportefeuille – bewust – beperkt te houden, slagen 
wij er in uw huis sneller te verkopen. Gemiddeld in slechts drie maanden en 
dikwijls ook voor een betere prijs.  
   
Want huizen verkopen, dat is een kwestie van kennis en ervaring. Maar het 
is ook een zaak van tijd en aandacht investeren. En: van een goed gevoel 
voor vraag en aanbod.  
   
Hoe komt het dat Helder aantoonbaar beter werk levert en waarom onze 
klanten zo tevreden zijn? Dat leggen wij u graag in deze brochure uit.  
   
Kort en helder:  
  

• Bewust bescheiden portfolio – meer aandacht voor u en uw pand! 

• Korte lijnen, direct contact tussen makelaar en klant. 

• Alles onder één dak, ook financiering en verzekering. 

• Onze stijl: persoonlijke aandacht en service voorop. 

• Heldere  aanpak – u kunt op elk moment meekijken. 

• Actieve en gerichte benadering van het koperspubliek. 

• Innovatieve marketingmethoden, inclusief social media. 

• Goede resultaten voor een redelijke prijs, die u deels zelf bepaalt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bram Kamphuis RMT     Christel Schelvis   
NVM Makelaar   Secretaresse    
06-29435306   Christel@helder-makelaars.nl  
Bram@helder-makelaars.nl               
 
Bezoekadres: 
Mr. H.F. de Boerlaan 32 
7417 DB Deventer 
0570-68 68 68 
 
 
www.helder-makelaars.nl 
 
Bezoek ons ook op www.facebook.com/heldermakelaars en op Twitter! 
  

mailto:Christel@helder-makelaars.nl
mailto:Bram@helder-makelaars.nl
http://www.helder-makelaars.nl/
http://www.facebook.com/heldermakelaars
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Omschrijving 
 

De Heuvel 12 - Deventer 
 
Nabij het centrum en grenzend aan Het Nieuwe Plantsoen gelegen twee-onder-één-kap woning met stenen 
garage, brede oprit naast elkaar en achtertuin op het zuidwesten. De woning is gelegen op een royaal 
perceel van maar liefst 337 m². 
 
Indeling: 
Entree, gang, inpandige doorgang naar de garage, toilet met fonteintje, provisieruimte, open 
keukenopstelling voorzien van inbouwapparatuur (koelkast, oven, inductiekookplaat en afzuigschouw), 
woonkamer met schuifpui en uitgebouwde tuinkamer. Mocht u graag een houtkachel willen realiseren, de 
voorbereidingen zijn aanwezig. De totale oppervlakte van de woonkamer is hierdoor ruim 50m²! Indien 
wenselijk kunnen alle woonfuncties (o.a. slaapkamer en badkamer) op de begane grond gerealiseerd 
worden. 
 
1e Verdieping: 
Op de 1e verdieping zijn 2 ruime slaapkamers (voormalig 3 slaapkamers en eenvoudig terug te brengen) 
en een nette badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet. 
 
2e Verdieping: 
Overloop met opstelplaats wasapparatuur, opstelplaats cv-ketel en toegang tot de 3e slaapkamer met 
dakraam. Achter de knieschotten is veel bergruimte. 
 
De woning is volledig geïsoleerd en is voorzien van een nieuwe cv-ketel (bj. 2019). Aan de achterzijde is de 
woning voorzien van elektrische zonnewering. 
 
De ligging van de woning is uniek, de wijk heeft een eigen karakter. De straten zijn rustig en verkeersluw. 
De afstand tot het centrum en station is lopend circa 10 minuten en de bushalte ligt om de hoek. Het 
nieuwe plantsoen met de oude watertoren ligt op enkele minuten evenals basisscholen en het vernieuwde 
winkelcentrum van Kiezerslanden. 
 
Om u een goed beeld te geven, laten we u graag een virtuele tour van de woning op onze website zien! 
 
Interesse in deze woning? Schakel direct uw eigen NVM aankoopmakelaar in. 
Een NVM aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart tijd, geld en zorgen. Adressen van 
collega NVM-makelaars vindt u op Funda.nl. 

 

 
Vraagprijs € 365.000,- k.k.
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Kenmerken 
 
Vraagprijs : € 365.000 k.k. 
Soort : Woonhuis 
Type woning : 2-onder-1-kapwoning 
Aantal kamers : 4 kamers waarvan 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 560 m3 
Perceel oppervlakte : 337 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 144 m2 

Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1991 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging 
Tuin : Achtertuin, voortuin, zijtuin 165 m2 
Garage : Aangebouwd steen, Parkeerplaats 19 m2 (640 bij 280 cm) 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Volledig geïsoleerd 
 

: 1 

 

Locatie 
 
De Heuvel 12  
7413 AX  DEVENTER 
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Lijst van zaken 
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en soms niet in de woning 
achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen. 
 
Let op! Indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent een zaak en/of indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt over een zaak 
betekent dit dat de betreffende zaak wordt meegenomen door verkoper en dus niet achterblijft in de woning. 

  Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

N.v.t. 

Woning 

Interieur 

Verlichting, te weten: 

− Inbouwspots/dimmers ☐ ☒ ☐ ☐ 

− Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers ☐ ☒ ☐ ☐ 

− Losse (hang)lampen ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

− In overleg ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 

− Boekenkast woonkamer ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Kledingkast masterbedroom en kledingkast zolder ☒ ☐ ☐ ☐ 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten: 

− Gordijnrails ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Gordijnen ☐ ☒ ☐ ☐ 

− Overgordijnen ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Vitrages ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Rolgordijnen ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Lamellen ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Jaloezieën ☐ ☐ ☐ ☒ 

− (Losse) horren/rolhorren ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Screens ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Vloerdecoratie, te weten: 

− Vloerbedekking ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Parketvloer ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Houten vloer(delen) ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Laminaat ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Plavuizen ☒ ☐ ☐ ☐ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Voorzet) openhaard met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 

Allesbrander ☐ ☐ ☐ ☒ 

Houtkachel ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Gas)kachels ☐ ☐ ☐ ☒ 
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  Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

N.v.t. 

Designradiator(en) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Radiatorafwerking ☐ ☐ ☐ ☒ 

Overige, te weten: 

− Spiegelwanden ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Schilderij ophangsysteem ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

 
Keuken 

Keukenblok (met bovenkasten) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

− Kookplaat ☒ ☐ ☐ ☐ 

− (Gas) fornuis ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Afzuigkap ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Magnetron ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Oven ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Combi-oven/combimagnetron ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Koelkast ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Vriezer ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Koel-vriescombinatie ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Vaatwasser ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Quooker ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Koffiezetapparaat ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Keukenaccessoires, te weten: 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

 
Sanitair/sauna 

Toilet met de volgende toebehoren: 

− Toilet ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Toiletrolhouder ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Toiletborstel(houder) ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Fontein ☒ ☐ ☐ ☐ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Badkamer met de volgende toebehoren: 

− Ligbad ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Jacuzzi/whirlpool ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Douche (cabine/scherm) ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Stoomdouche (cabine) ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Wastafel ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Wastafelmeubel ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Planchet ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Toiletkast ☒ ☐ ☐ ☐ 
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− Toilet ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Toiletrolhouder ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Toiletborstel(houder) ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Sauna met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☒ 

 
Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing 

Schotel/antenne ☐ ☐ ☐ ☒ 

Brievenbus ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Voordeur)bel ☒ ☐ ☐ ☐ 

Alarminstallatie ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie ☐ ☐ ☐ ☒ 

Rookmelders ☒ ☐ ☐ ☐ 

Screens/rolluiken ☒ ☐ ☐ ☐ 

CV met toebehoren ☒ ☐ ☐ ☐ 

(Klok)thermostaat ☒ ☐ ☐ ☐ 

Warmwatervoorziening, te weten: 

− Via CV-installatie ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Boiler ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Close-in boiler ☒ ☐ ☐ ☐ 

− Geiser ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Mechanische ventilatie ☐ ☐ ☐ ☒ 

Luchtbehandeling ☐ ☐ ☐ ☒ 

Airconditioning met toebehoren (aantal: .....) ☐ ☐ ☐ ☒ 

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

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting ☐ ☐ ☐ ☒ 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 

Waterslot wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 

Zonnepanelen ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☒ 
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  Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

N.v.t. 

Tuin 

Inrichting 

Tuinaanleg/bestrating ☒ ☐ ☐ ☐ 

Beplanting ☒ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☒ 

Verlichting/installaties 

Buitenverlichting ☐ ☒ ☐ ☐ 

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder ☐ ☐ ☐ ☒ 

Losse lantaarn gaat mee, verlichting garage blijft achter ☐ ☐ ☐ ☒ 

Bebouwing 

Tuinhuis/buitenberging ☐ ☐ ☐ ☒ 

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Broei)kas ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☒ 

Overig 

Overige tuin, te weten: 

− (Sier)hek ☐ ☐ ☐ ☒ 

− Vlaggenmast(houder) ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

−  ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

Overig 

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

Ja Nee Gaat 
mee 

Moet worden 
overgenomen 

CV/geiser/boiler ☐ ☒ ☐ ☐ 

Keuken/tuin/kozijnen ☐ ☒ ☐ ☐ 

Intelligente thermostaten e.d. ☐ ☒ ☐ ☐ 

Stadsverwarming ☐ ☒ ☐ ☐ 

Zonnepanelen ☐ ☒ ☐ ☐ 

-  ☐ ☒ ☐ ☐ 

-  ☐ ☒ ☐ ☐ 

Bijlage(n) over te nemen contracten: 

−  

−  
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Vragenlijst deel B 
 
1. Bijzonderheden 

a. Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of 
onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel? 

Nee 

 

b. Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende 
percelen? 
(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met 
meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke zijn dat : ____________________________________________ 

 

c. Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen? 
(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die 
gebruikt wordt door de buren.) 

Nee 

 

 Zo ja, waaruit bestaat die afwijking? : ____________________________________________ 

 

d. Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of 
andersom? 

Nee 

 

 Zo ja, graag nader toelichten : ____________________________________________ 

 

e. Heeft u grond van derden in gebruik? Nee 

 

 Zo ja, welke? : ____________________________________________ 

 

f. Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, 
optierechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.?  
(Bijvoorbeeld recht van overpad, 1e recht van koop verstrekt aan derden, lopende, geschillen 
afspraken met betrekking tot gebruik van grond aan of van derden, verhuur, optiebedingen, etc.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : ____________________________________________ 

 

g. Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing? Nee 

 

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

 

 Zo ja, hoe lang nog? : ____________________________________________ 

 

i. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht? Nee 

 

 Is er sprake van een gemeentelijk of rijksmonument? Ja / Nee 

 

 Is er sprake van een beeldbepalend object? Ja / Nee 

 

j. Is er sprake van ruilverkaveling? Nee 

 

k. Is er sprake van onteigening? Nee 

 

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

 

 Zo ja: 
- is er een huurcontract? 

 
Ja / Nee 

 

 - welk gedeelte is verhuurd? : ____________________________________________ 
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 - welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? : ____________________________________________ 

 

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

: ____________________________________________ 

 

 - heeft de huurder een waarborgsom gestort? Ja / Nee 

 

 Zo ja, hoeveel? € ________ 

 

 - heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Ja / Nee 

 

 Zo ja, welke? : ____________________________________________ 

 

m. Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie of een 
andere instantie? (Bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke is/zijn dat? : ____________________________________________ 

 

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee 

 

 Zo ja, toelichting : ____________________________________________ 

 

o. Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of 
aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd? 

Nee 

 

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

Nee 

 

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

 

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

Nee 

 

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

: ____________________________________________ 

 

t. Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja / Nee 
 
2. Gevels 

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Nee 

 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Nee 

 

d. Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee 

 

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

a. Hoe oud zijn de daken?  

 Platte daken : 1991 

 

 Overige daken : ____________________________________________ 

 

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

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

Nee 

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

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

 

e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Ja 

 

 Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?  Ja / Nee / 
Gedeeltelijk 

 

f. Zijn de regenwaterafvoeren in orde? Ja 

 

 Zo nee, toelichting : ____________________________________________ 

 

g. Zijn de dakgoten in orde? (Bijvoorbeeld lekkage.) Ja 

 

 Zo nee, toelichting : ____________________________________________ 
 
4. Kozijnen, ramen, en deuren 

a. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het 
laatst geschilderd? 

: 2017 

 

 Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja 

 

b. Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja 

 

 Zo nee, toelichting : ____________________________________________ 

 

c. Zijn alle sleutels aanwezig? Ja 

 

d. Is er sprake van isolerende beglazing?  Ja 

 

e. Is er bij isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? Nee 

 

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

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

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

Nee 

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

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

Nee 

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

f. Is er sprake van vloerisolatie? Nee 
 
6. Kelder, kruipruimte en fundering 

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

b. Is de kruipruimte toegankelijk? Ja 

 

c. Is de kruipruimte droog? Ja 

 

d. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Ja / Nee 

 

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

Nee 

 

 Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder? Nee 
 
7. Installaties 

a. Is er een CV-installatie aanwezig? Ja 

 

 Zo ja, welk type CV-ketel is het en hoe oud is deze? : HR ketel 2019 

 

 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? : April 2019 

 

b. Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de CV-installatie noodzakelijk? Nee 

 

 Zo ja, hoe vaak? : ____________________________________________ 

 

c. Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee 

 

 Zo ja, welke? : ____________________________________________ 

 

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

f. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee 
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 Zo ja, welke? : ____________________________________________ 

 

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

: ____________________________________________ 

 

h. Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja / Nee 

 

i. Is de elektrische installatie vernieuwd? Ja / Nee 

 

 Zo ja, wanneer? : ____________________________________________ 

 

 Zo ja, welke onderdelen? : ____________________________________________ 

 

j. Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties? Nee 

 

 Zo ja, welke? : ____________________________________________ 

 

k. Zijn er andere installaties met gebreken? Nee 

 

 Zo ja, welke en welke bijzonderheden? : ____________________________________________ 
 
8. Sanitair en riolering 

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

 

 Zo ja, welke? : ____________________________________________ 

 

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

 

 Zo nee, welke niet? : ____________________________________________ 

 

c. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja 

 

d. Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.? Nee 

 

 Zo ja, welke? : ____________________________________________ 

 

e. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? Nee 
 
9. Diversen 

a. Wat is het bouwjaar van de woning? : 1991 

 

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

 

 Zo ja, welke en waar? : ____________________________________________ 

 

c. Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en 1982? Nee 

 

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

 

 Zo ja, waar? : ____________________________________________ 

 

e. Is de grond voor zover bekend verontreinigd? Nee 

 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport? Nee 

 

 Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? Nee 
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f. Is er voor zover bekend een olietank aanwezig? Nee 

 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? Ja / Nee 

 

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Nee 

 

g. Is er sprake van overlast door ongedierte in en om de woning? (Muizen, ratten, kakkerlakken etc.) Nee 

 

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

 

 Is deze aantasting al eens behandeld? Ja / Nee 

 

 Zo ja, wanneer? : ____________________________________________ 

 

 Zo ja, door welk bedrijf? : ____________________________________________ 

 

i. Is er voor zover bekend sprake van chlorideschade (betonrot)?  
(Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien 
zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen vb. 
balkons kunnen aangetast zijn.) 

Nee 

 

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

 

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? : ____________________________________________ 

 

 Zo ja, in welk jaartal? : ____________________________________________ 

 

 Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? : ____________________________________________ 

 

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

Nee 

 

l. Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Nee 

 

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

a. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerende zaakbelasting? € 438 

 

 Belastingjaar : 2019 

 

b. Wat is de WOZ-waarde? € 299.000 

 

 Peiljaar? : 01-01-2018 

 

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € 290 

 

 Belastingjaar? : 2019 

 

d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? € 172 

 

 Belastingjaar : 2019 

 

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: € 170 

 

 Elektra: € 30 

 

 Blokverwarming: € ________ 
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f. Zijn er leasecontracten? (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, CV-ketel etc.) Nee 

 

 Zo ja, welke? : ____________________________________________ 

 

 Hoe lang lopen de contracten nog? : ____________________________________________ 

 

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

 

 Heeft u alle canons betaald? Ja / Nee 

 

 Is de canon afgekocht? Ja / Nee 

 

 Zo ja, tot wanneer? : ____________________________________________ 

 

h. Heeft u alle gemeenschappelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja 

 

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

 

 Zo ja, hoe hoog? : ____________________________________________ 

 

 Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee 

 

 Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per jaar? € ________ 
 
11. Garanties 

 Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper zoals 
dakbedekking, CV-installatie, dubbele beglazing, GIW-garantie etc? 

Ja 

 

 Zo ja, welke? : Cv 
 
Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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Bedankt!! 
 
Namens de verkoper willen wij u hartelijk danken voor de belangstelling die u heeft getoond voor 
zijn/haar woning.  
 
Deze brochure is met veel zorg door ons samengesteld. Ondanks de zorg die er door ons aan besteed is, 
kan de informatie toch iets afwijken van de realiteit. Wij raden u daarom aan zelf ook onderzoek te doen 
naar zaken als bestemming en erfdienstbaarheden. Uiteraard kunt u hiervoor ook een extern adviseur in de 
arm nemen. 
 
Onderhoud 
De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van visuele waarneming, 
gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk 
buiten het kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht van de kandidaat-
koper(s). 
 
Na de bezichtiging 
Afhankelijk van de omstandigheden krijgt u de gelegenheid tot het uitbrengen van een bod. Verkoper en 
koper dienen het eens te zijn over de prijs, de aanvaardingstermijn, de lijst met roerende zaken, etc. Nadat 
u de woning heeft bezichtigd kunt u direct in onderhandeling treden, u kunt echter ook de zaak eerst rustig 
overdenken en er later op terugkomen. De verkoop komt pas tot stand op het moment dat er op alle punten 
overeenstemming is bereikt. Ook voor de verkoper is deze periode zeer spannend. De verkoper stelt het 
dan ook zeer op prijs om zo spoedig mogelijk na de bezichtiging een reactie, positief of negatief, van u te 
vernemen. 
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Vraag en antwoord 
 
Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het 
contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis 
kopen doet u niet elke dag. Een makelaar van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de 
meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde 
vragen. 
 
Wat houdt 'Kosten Koper' in? 
Kosten Koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening 
neemt. De kosten koper is ongeveer 5% van de koopprijs. Onder de kosten voor de koper vallen de 
volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering 
 
Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de 
verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de 
koper een aankoopmakelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze 
makelaar moeten betalen. 
 
Wat betekent vrij op naam?  
Soms neemt de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning op zich. De woning wordt dan 'vrij 
op naam' (v.o.n.) aangeboden. Onder vrij op naam vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering. 
 
De koper betaalt bij vrij op naam zelf de kadasterkosten voor het inschrijven van dehypotheekakte en de 
notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte. 
 
Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert 
op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk 
aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar 
aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. 
 
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt? 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn 
dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één 
gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de 
verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, „onder bod? is. 
Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in 
onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-
makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen 
uitlokken. 
 
Wat betekent ‘onder bod’ zijn?  
Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij 
heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat 
bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder 
bod’ is. 
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Hoe komt de koop tot stand?  
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de 
ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. 
Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een 
ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u 
dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over 
aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. 
 
Drie dagen bedenktijd 
Als de schriftelijke koopovereenkomst eenmaal is getekend, dan heeft de koper het recht om binnen drie 
dagen nadat de koopovereenkomst aan hem ter hand is gesteld, van de koop af te zien. De koper hoeft 
hiervoor geen redenen op te geven. De gedachte achter deze bedenktijd is dat de koper nog de 
gelegenheid heeft om deskundigen te raadplegen. De termijn van drie dagen is zodanig, dat daarin in ieder 
geval twee werkdagen moeten vallen. De verkoper heeft geen bedenktijd. Naast deze bedenktermijn van 
drie dagen kunnen uiteraard nog steeds de gebruikelijke ontbindende voorwaarden worden opgenomen, 
bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening of een woonvergunning. De bedenktijd 
van drie dagen kan niet worden uitgesloten. 
 
Inschrijving van de koopovereenkomst bij het Kadaster 
Een koopovereenkomst kan worden ingeschreven bij het Kadaster. Alleen een notaris kan voor deze 
inschrijving zorgen. Het voordeel van inschrijving bij het Kadaster is dat de koper door deze inschrijving 
wordt beschermd tegen calamiteiten aan de zijde van de verkoper zoals dubbele verkoop, faillissement, 
schuldsanering en dreigende beslagen. Wordt de eigendom van de woning niet binnen zes maanden na 
het ondertekenen van de koopovereenkomst aan de koper geleverd, dan vervalt deze bescherming. De 
kosten voor de inschrijving zijn voor rekening van koper. 
 
Waarborgsom of bankgarantie 
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van kopende partij wordt door kopende partij binnen 
6 weken na mondelinge overeenkomst een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom geldig tot 
een maand na de overeengekomen transportdatum. De waarborgsom dient in handen van de notaris 
gestort dan wel gesteld te worden. In plaats van een waarborgsom kan kopende partij ook een schriftelijke 
bankgarantie doen stellen mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is en is afgegeven door een in 
Nederland gevestigde bankinstelling. 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
Helder gefinancierd en verzekerd  
   
Als u wilt dat uw woning goed gefinancierd en verzekerd wordt, dan zorgen wij daar graag voor. Onze 
makelaars werken nauw samen met de erkende en ervaren hypotheek- en assurantieadviseurs van ons 
kantoor. Prettig en goed geregeld, onder hetzelfde dak. Op deze manier houden wij de lijnen kort en dat is 
wel zo handig voor u.  
   
Financiering: u de droom, wij de realisatie  
Durf te dromen, maak plannen voor wonen en werken. Maar kan het financieel ook uit? En kan het beter, 
goedkoper of verstandiger? De voorwaarden en rentetarieven van de verschillende hypotheekaanbieders 
verschillen. Wij zoeken ze voor u uit en komen met het beste advies, op basis van ruim twintig jaar ervaring 
en van onze kennis van de hypotheek- en verzekeringsmarkt.  
   
Helder Hypotheek is volledig onafhankelijk van hypotheekverstrekkers. Wij zijn transparant over de hoogte 
van de beloning, die wij bij het advies en bemiddeling van financiële diensten in rekening brengen. Dat 
doen wij helder, zodat er geen misverstanden ontstaan. Voor ons advies en de uitvoerende 
werkzaamheden hanteren we een uurtarief of een vast bedrag. Hiervoor nemen we u alle zorg en 
regelwerk uit handen waar het gaat om uw financiële zekerheid. Wel zo’n prettig gevoel.  
   
En daarna? Denk eens aan een Service Abonnement  
Om ervoor te zorgen dat uw hypotheek optimaal blijft is het belangrijk dat wij uw financiële situatie jaarlijks 
onderhouden. Met een Service Abonnement van Helder Hypotheek kunt u profiteren van betere producten 
en rendementen, lagere premies en fiscale veranderingen. Wij volgen de ontwikkelingen voor u op de voet 
en leggen deze aan u voor. Desgewenst kunnen wij ook voor u de jaarlijkse belastingaangifte verzorgen!  
   
Verzekering: verstandig omgaan met risico’s  
Risico’s horen bij het leven – gelukkig zijn er verzekeringen. Maar wat is verstandig? En voor welk bedrag 
is verzekeren van uw nieuwe woning, de inboedel, uw computer en uw auto mogelijk en nodig?  
   
Daar helpen wij van Helder Verzekering u graag bij. Niet op afstand maar gewoon thuis bij u aan de 
keukentafel. Wij denken graag ook met u mee over verzekeringen voor bijvoorbeeld vakantie, 
aansprakelijkheid en juridische bijstand. Wij zorgen dat u goed verzekerd bent tegen een scherpe prijs.  
   
Helder Verzekering biedt u een vast aanspreekpunt, een bekend gezicht en integere, betrouwbare 
adviezen. 
 
 

 

 


