TE KOOP

Vogelwikke 8
8081 SM Elburg

Geniet van een
nieuw thuis

Inhoud
Deze brochure bevat de volgende informatie:
•

Algemene informatie woonplaats en locatie

•

Uitgebreide beschrijving van de woning, fotoreportage

•

Plattegronden

•

Kadastrale tekening

•

Lijst van roerende zaken / accessoires

•

Uitgebreide vragenlijst

•

Belangrijke voorwaarden bij de verkoop

•

Informatie en documentatie

•

Goed om te weten bij het kopen van een huis

•

Begrippen verklaard

•

Aankoopmakelaar

•

Woon Wensen formulier

•

Een nieuwe woning en de financiering en verzekeringen

•

Van Der Linde Makelaardij

Het ‘Groene Hart’ van Elburg
Gelegen in het midden van Elburg ligt woonwijk “Groene Hart”. Deze
ruim opgezette woonwijk is gebouwd in de periode 1975-1986. In de wijk
wonen voornamelijk jonge gezinnen en mensen die van oorsprong niet
uit Elburg komen.

Winkelcentrum ‘de Vrijheid’
In het in 2003 geheel gerenoveerde
winkelcentrum kunt u terecht voor
al uw dagelijkse boodschappen.
U vindt hier een bakker, slager,
viswinkel, kapsalon, 2 supermarkten,
drogist, boekhandel, bloemenwinkel,
schoenmaker, cafetaria, EP:Elburg en
terStal. Er is een ruime parkeerplaats
zowel aan de voor- en achterkant van
het winkelcentrum.

Basisscholen
In omgeving zijn een aantal
basisscholen gevestigd; een
Protestants-Christelijke school ‘’De
Borchstee’’, een Rooms katholieke
school “Agnieten” en een Christelijke
school “Het Octaaf”. Ook is er de
Stichting Kinderopvang Elburg
gelegen in de wijk.

Muziekschool ‘de Spelerij’
De gemeente Elburg heeft haar
eigen muziekschool. Deze is
gevestigd in de wijk de Vrijheid.
Je kunt hier zanglessen volgen,
maar je kunt hier ook les krijgen
voor het spelen van verschillende
muziekinstrumenten. Er wordt
zowel in groepen als individueel
les gegeven.

Kerken
In Elburg zijn een aantal kerken
aanwezig. Hiernaast is de Christelijk
gereformeerde kerk op de foto te
zien, welke aan de rand van het
‘groene hart’ staat. Elburg kent
onderander de volgende kerken:
•
•
•
•
•
•

Protestantse Kerk Nederland
Sint Nicolaaskerk
PKN Ichtuskerk (gereformeerd)
Vrije Evangelische Gemeente
Rooms-Katholieke kerk
Leger des Heils

GROEN WONEN,

IN HET GROENE HART

Vogelwikke 8 te Elburg
Gesitueerd op één van de mooiste locaties
in de nieuwbouw van Elburg / Oostendorp
mogen wij aanbieden deze prachtige en
goed onderhouden HALFVRIJSTAANDE
WONING met inpandige bijkeuken en
aangebouwde / geschakelde garage /
berging. Deze woningen, als nieuwbouw
verkocht onder de naam “Venezia”, hebben
een fraaie mediterrane uitstraling. Naast de
fraaie uitstraling van dit robuuste herenhuis is
het prachtige vrije uitzicht wat je hebt vanuit
de woonkamer op de brede groenstrook.
De imponerende woning herbergt ook nog
eens bijzonder veel praktische ruimte. Dat
komt door de riante maten van 6,30 meter
inwendige breedte en 10,10 meter lengte! De

woonkamer is aan de tuinzijde ook nog eens
uitgebouwd met 2,00 meter. Dit resulteert in
een heerlijke leefruimte op alle verdiepingen.
Deze woning is gebouwd in 2004 en is
prima geïsoleerd. Qua duurzaamheid zit het
bij deze woning dan ook al wel behoorlijk
goed. Energielabel A is dan ook, zeker in
een tijd waarin de energiekosten behoorlijk
toenemen, een prettige zekerheid! Lage
energielasten zijn voor een belangrijk deel
namelijk afhankelijk van de isolatiewaarde
van je woning. Verder kunnen energieopwekkende maatregelen zorgen voor lagere
lasten. Bij deze woning is daarin voorzien
d.m.v. een zonneboiler.

Bouwjaar

Inhoud

Kamers

Oppervlakte

Perceel

2004

723 m3

6

181 m2

280 m2

Wat ook energie bespaart
én enorm bijdraagt aan
de sfeer in huis, is de
prachtige houthaard in
de zitkamer en de fraaie
marmeren schouw. Verder
is de begane grond
voorzien van comfortabele
vloerverwarming (als
bijverwarming in de
woonkamer en keuken).
Ook dit zorgt voor
energiebesparing.
De woning is gelegen in
woonwijk De Pal I. Deze
rustige en kindvriendelijk
wijk ligt dicht bij “Het
Groene Hart”, basisschool
De Borchstee en voortgezet
onderwijs “Het Oostenlicht”
van het Nuborgh College.
De rondweg is als
uitvalsweg naar de snelweg
A-28 vlot bereikbaar.
Wijkwinkelcentrum De
Vrijheid ligt op fietsafstand.
De wijk kent hoofdzakelijk
koopwoningen en heeft
woningaanbod voor
starters, gezinnen en voor
ouderen.

BEGANE GROND
Overdekte entree, ruime hal, meterkast, fraaie trapopgang
met essen open trap, toiletruimte v.v. wandcloset en
fonteincombinatie, riante living v.v. warme plavuizen, sfeervolle
zithoek aan de straatzijde / voorzijde met prachtig vrij uitzicht
op de groenstrook, openslaande terrasdeuren naar de voortuin,
uitgebouwde tuingerichte eethoek aan de tuinzijde / achterzijde
met tuindeuren naar het overdekte terras, open keuken v.v. luxe
keuken met diverse inbouwapparatuur, binnendeur naar de
bijkeuken / berging, opstelplaats wasapparatuur, doorgang /
binnendeur naar de hal, binnendeur (vanuit de bijkeuken) naar
de garage / berging v.v. betonvloer en kanteldeur met loopdeur
aan de opritzijde en een loopdeur naar de achtertuin.

EERSTE VERDIEPING
Ruime overloop, twee mooie en ruime slaapkamers aan de
voorzijde van de woning, ouderslaapkamer aan de achterzijde
(v.v. rolluik) met een toegang tot de walk-in closet. Ruime
badkamer v.v. ligbad, inloopdouche, wandcloset en dubbele
wastafelcombinatie. De vloer in de badkamer is v.v. elektrische
vloerverwarming; tevens is er een designradiator geplaatst.

TWEEDE VERDIEPING
Vaste trap (ook een fraaie essen trap en traphek tevens van
essenhout) naar de zolderverdieping, zeer ruime overloop met
groot tuimeldakraam aan de achterzijde, mogelijkheid voor het
realiseren van een extra zolderkamer of mogelijk zelfs twee extra
zolderkamers, prachtige ruime zolderkamer aan de voorzijde van
de woning v.v. twee tuimeldakramen, bergruimte v.v. opstelplaats
HR CV-combiketel, zonneboiler en MV-unit.

TUIN
Ruime achtertuin en voortuin, de achtertuin is onderhoudsarm
aangelegd en voorzien van een royaal (overdekt) terras, kunstgras,
borders en sierbestrating. Het overdekte terras is gerealiseerd
d.m.v. een onderhoudsarme aluminium overkapping v.v.
polycarbonaat beglazing en inbouwverlichting. Ook is er achter
de garage een houthok geplaatst. Voor de garage is er een ruime
oprit/parkeerplaats voor twee auto’s op eigen grond.

Locatie

Plattegrond Begane Grond

Plattegrond Eerste Verdieping

Plattegrond Tweede Verdieping

Kadastrale kaart

Uw referentie: Vogelwikke 8 Elburg

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 500

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Elburg
D
414

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 oktober 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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.

Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Persoonlijke gegevens
Adres te verkopen woning:
Datum:

Vogelwikke 8, 8081 SM Elburg

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.
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

☒

☐

☐

☐

Woning
Interieur

Verlichting, te weten:
− Inbouwspots/dimmers
−

Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

☐

☒

☐

☐

−

Losse (hang)lampen

☐

☒

☐

☐

−

Garage lampen

☐

☒

☐

☐

☐
☐

☒
☒

☐
☐

(Losse) kasten, legplanken, te weten:
− Stellingen inloopkast
−

2 kasten op zolder

☐
☐

−

2 kasten voorste slaapkamers

☐

☐

☒

☐

−

Bureaus en werkbladen op de voorste slaapkamers

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒
☒

☐
☐

☐
☐

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
− Gordijnrails
−

Gordijnen

−

Overgordijnen

☐
☐

−

Vitrages

☐

☒

☐

☐

−

Rolgordijnen

−

Lamellen

☐
☐

☐
☐

☒
☐

☐
☒

−

Jaloezieën

☒

☐

☐

☐

−

(Losse) horren/rolhorren

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

Vloerdecoratie, te weten:
− Vloerbedekking
−

Parketvloer

☐

☐

☐

☒

−

Houten vloer(delen)

☐

☐

☐

☒

−

Laminaat

☒

☐

☐

☐

−

Plavuizen

☒

☐

☐

☐

(Voorzet) openhaard met toebehoren

☐

☐

☐

☒

Allesbrander

☐

☐

☐

☒

Houtkachel
(Gas)kachels

☒
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☒

Designradiator(en)

☒

☐

☐

☐

Radiatorafwerking

☐

☐

☐

☒

Overige, te weten:
− Spiegelwanden

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

−

Schilderij ophangsysteem

Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Keukenblok (met bovenkasten)

☒

☐

☐

☐

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
− Kookplaat

☒

☐

☐

☐

Keuken

−

(Gas) fornuis

−

Afzuigkap

☐
☒

☐
☐

☐
☐

☒
☐

−

Magnetron

☐

☐

☐

☒

−

Oven

☐

☐

☐

☒

−

Combi-oven/combimagnetron

☒

☐

☐

☐

−

Koelkast

☒

☐

☐

☐

−

Vriezer

☐

☒

☐

☐

−

Koel-vriescombinatie

☐

☐

☐

☒

−

Vaatwasser

☒

☐

☐

☐

−

Quooker

−

Koffiezetapparaat

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☒
☒

−

Vrijstaande apparatuur in de bijkeuken

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

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

☐

☒

☐

☐

−

Toilet

☒

☐

☐

☐

−

Toiletrolhouder

☒

☐

☐

☐

−

Toiletborstel(houder)

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

Brievenbus

☐
☒

☐
☐

☐
☐

☒
☐

Kluis

☐

☐

☐

☒

(Voordeur)bel

☐

☒

☐

☐

Sauna met toebehoren
Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne

Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Alarminstallatie

☐

☐

☐

☒

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders

☐
☒

☐
☐

☐
☐

☒
☐

(Klok)thermostaat

☒

☐

☐

☐

Airconditioning

☐

☐

☐

☒

Warmwatervoorziening, te weten:
− CV-installatie

☒

☐

☐

☐

☒
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☒

Screens

☐

☐

☐

☒

Rolluiken

☒

☐

☐

☐

Zonwering buiten

☒

☐

☐

☐

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

☒
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☒

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

☐

☐

☐

☒

Waterslot wasautomaat
Zonnepanelen

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☒
☒

Oplaadpunt elektrische auto

☐

☐

☐

☒

Tuinaanleg/bestrating

☒

☐

☐

☐

Beplanting

☒

☐

☐

☐

Hortensia’s voor het huis

☐

☒

☐

☐

☒
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☒

Tuinhuis/buitenberging

☒

☐

☐

☐

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

☐
☐

☒
☐

☐
☐

☐
☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

−

Zonneboiler

−

Geiser

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

Tuin
Inrichting

Verlichting/installaties

Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Bebouwing

(Broei)kas
Overig

Overige tuin, te weten:
− (Sier)hek
−

Vlaggenmast(houder)

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

Ja

Nee

Gaat
mee

Moet worden
overgenomen

☐

☒

☐

☐

Boiler

☐

☒

☐

☐

Zonnepanelen

☐

☒

☐

☐

Bijlage(n) over te nemen contracten:
−
Voor akkoord,

De opdrachtgever/verkoper,
(en echtgeno(o)t(e)/partner)

Koper,
(en echtgeno(o)t(e)/partner)

plaats en datum:

plaats en datum:

Vragenlijst over de woning

NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS
EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM
Versie juli 2019

Vragenlijst voor de verkoop van een woning
Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. Als u twijfelt
over de juiste beantwoording, of als u een vraag niet begrijpt, zet dan een vraagteken voor de vraag. Neem
vervolgens zo snel mogelijk contact op met uw NVM-makelaar. Indien de vraag niet van toepassing is laat u de vraag
op 'Niet beantwoord' staan. Een kopie van de vragenlijst over de woning wordt verstrekt aan de koper. Tevens wordt
doorgaans een kopie van de vragenlijst als bijlage aan de koopakte gehecht.

Gegevens over de woning:
Adres te verkopen woning: Vogelwikke 8, 8081 SM Elburg

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

☐ ja ☒ nee
☐ ja ☒ nee

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

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

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

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

e Heeft u grond van derden in gebruik?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

g Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

i

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling?

☐ ja ☒ nee

j

k Is er sprake van onteigening?

☐ ja ☒ nee
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l

☐ n.v.t ☐ ja ☒ nee

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

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

☐ ja ☒ nee

n Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

: Als woonhuis.

☒ ja ☐ nee

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee
☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee

c Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

Is er sprake van volledige isolatie?
Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

: Garage is niet geïsoleerd.

☐ ja ☒ nee

d Zijn de gevels ooit gereinigd?

3. Dak(en)
a Hoe oud zijn de daken?

: 2004

b Heeft u last van daklekkages (gehad)?

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

e Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd?

☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee

Is er sprake van volledige isolatie?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?
f Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt?

: Garage is niet geïsoleerd.

☐ ja ☒ nee
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☐ ja ☒ nee

g Zijn de dakgoten lek of verstopt?

4. Kozijnen, ramen en deuren
a Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het : In 2015 geschilderd met Sigma verf.
laatst geschilderd?

☒ ja ☐ nee

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?
Zo ja, door wie?

: Door een particuliere schilder.

b Functioneren alle scharnieren en sloten?

☒ ja ☐ nee

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

☒ ja ☐ nee

d Is er sprake van isolerende beglazing?

☒ ja ☐ nee

Is er sprake van volledige isolatie?

☒ ja ☐ nee
☐ ja ☒ nee

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

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

Zo ja, waar?

: Scheuren in het trapgat naar zolder (in het spuitwerk /
afwerking van de muur).

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee

f Is er sprake van vloerisolatie?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

Is er sprake van volledige isolatie?
Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

: Garage is niet geïsoleerd.

6. Kelder, kruipruimte en fundering
a Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?
b Is de kruipruimte toegankelijk?
Is de kruipruimte droog?
c Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee
☐ ja ☒ nee
☐ meestal ☒ ja ☐ nee
☐ soms ☐ ja ☒ nee

Vragenlijst over de woning
d Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van
wateroverlast geweest?
Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit
geleid?

7. Installaties
a Wat voor warmte-installatie is er aanwezig? Wat is
het merk van de installatie en hoe oud is deze?
Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?

: Geen problemen.

: CV-combiketel van het merk Remeha type Calenta uit
het bouwjaar 2012
: 2021

☒ ja ☐ nee

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?
Zo ja, door wie?

☐ ja ☒ nee

: Faber Installatietechniek uit Elburg

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

☐ ja ☒ nee

c Zijn er radiatoren die niet warm worden?

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

f Heeft u vloerverwarming in de woning?

☒ ja ☐ nee

Zo ja, waar?

: Als bijverwarming in de woonkamer, keuken en
bijkeuken. In de badkamer is er elek. vloerverwarming.

g Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?

☐ ja ☒ nee

h Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn?

☐ ja ☒ nee

i

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

j

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen : 2021
voor het laatst gebruikt?
Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?

: 2020

☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee
☐ ja ☒ nee

k Is de elektrische installatie vernieuwd?
l

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

8. Sanitair en riolering
a Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen?

☐ ja ☒ nee

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

☒ ja ☐ nee

c Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool?

☒ ja ☐ nee

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

☐ ja ☒ nee

Vragenlijst over de woning
☐ ja ☒ nee

e Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig?

9. Diversen
a Wat is het bouwjaar van de woning?

: 2004

b Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

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

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

d Is er sprake van loden leidingen in de woning?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

e Is de grond verontreinigd?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

f Is er een olietank aanwezig?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee
☐ ja ☒ nee

g Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning?
(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)
h Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

i

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

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

j

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning?
Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? In welk jaartal en
door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

: Er is een aluminium terrasoverkapping geplaatst in 2006
door een onbekend bedrijf uit Kampen

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

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel?
Zo ja, welke label?

: 2020
€ 307,-

: 2021

d Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?
Belastingjaar?

€ 416,-

€ 432.000,-

c Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?
Belastingjaar?

☒ ja ☐ nee

: 2020

b Wat is de WOZ-waarde?
Peiljaar?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

: Energielabel A

10. Vaste lasten
a Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting?
Belastingjaar?

☐ ja ☒ nee

: 2021

€ 207,-

Vragenlijst over de woning
e Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas / elektra:

☐ ja ☒ nee

f Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten?
(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)
g Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar?
h Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?

i

€ 213,-

N.V.T.

☒ ja ☐ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

☐ ja ☒ nee

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

12. Nadere informatie
a Overige zaken
(Overige zaken die de koper naar uw mening moet
weten)

:

-

☐ ja ☒ nee

In juni 2021 is er een nieuw dakraam geplaatst.
Er is een zonneboiler aanwezig van het merk
AGPO uit het bouwjaar 2004

INFORMATIEF KARAKTER VRAGENLIJST
De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht van verkoper. De mededelingsplicht strekt
niet verder dan dat verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat hem bekend is
omtrent de woning. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatief karakter.

ONDERTEKENING
Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. Verkoper is zich
ervan bewust dat hij/zij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten het risico loopt om aansprakelijk
gesteld te worden door de koper. Verkoper verklaart de woning tot de eigendomsoverdracht op een manier te zullen
bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd.
Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) voorgaande vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld:

Naam:
Plaats:
Datum:

Naam:
Plaats:
Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Gegevens NVM-makelaar
Kantoornaam:
Adresgegevens:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Van Der Linde Makelaardij & Taxaties Elburg
Klokbekerweg 18, 8081 LJ Elburg
0525-686063
info@vdlindemakelaardij.nl

Belangrijke voorwaarden bij verkoop
Algemeen
Koopt u een woning die aangeboden wordt via Van der Linde Makelaardij, dan geschiedt
de verkoop onder de hierna genoemde voorwaarden. Indien u een bod uitbrengt op een
woning, dan wordt er van uitgegaan dat koper akkoord is met onderstaande voorwaarden,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tijdens de onderhandeling.
Het uitbrengen van een bod, koopakte
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen de prijs van belang, maar dient een koper
zich ook expliciet uit te spreken over andere belangrijke zaken, zoals de gewenste datum
van overdracht, eventuele overname van roerende zaken en eventuele ontbindende
voorwaarden (bijv. voorbehoud financiering). Het uitbrengen van een bod betekent
overigens niet dat andere gegadigden geen bod meer kunnen doen. De koopovereenkomst
wordt door ons kantoor opgemaakt volgens het model koopakte van de NVM.
Informatielijst en onderzoeksplicht koper
Een verkoper is verplicht de aan hem bekende bijzonderheden en/of eventuele gebreken
aan koper mee te delen. Het is mogelijk dat er bijzonderheden en/of gebreken aanwezig
zijn die verkoper niet kent. Deze kan verkoper in dat geval niet kenbaar maken. Deze
informatielijst geeft dus aan koper zeker geen garantie van juistheid of volledigheid!
Bovendien dient koper te beseffen dat aan een gebruikte woning niet dezelfde eisen gesteld
mogen worden als aan een nieuwbouwwoning. Er wordt geen garantie gegeven op een
woning voor afwezigheid van verborgen gebreken, binnen zekere grenzen mogen gebreken
voorkomen. Dit is mede afhankelijk van de ouderdom van de woning. Naast de
mededelingsplicht van verkoper heeft koper ook een eigen onderzoeksplicht. Dit houdt in
dat de koper ook zelf de verantwoordelijkheid heeft om onderzoek te (laten) doen naar
bijvoorbeeld de bouwtechnische staat en de publiek- en privaatrechtelijke bijzonderheden
(perceelgrenzen, aanwezigheid van bijzondere bepalingen in eigendomsakte,
bouwvergunningen e.d.). Gebreken die koper had kunnen zien bij de bezichtiging of zaken
die koper zelf had kunnen/moeten onderzoeken zoals de bouwtechnische staat,
uitbouwmogelijkheden, erf-/kadastergrenzen en bestemmingsplan kunnen niet later aan
de verkoper of makelaar worden tegengeworpen. Deze zaken vallen dus onder de eigen
onderzoeksplicht van de koper.
Brochure, jaartallen, tekeningen, oppervlaktes en bedragen
De verkoopbrochure is met zorg en te goeder trouw samengesteld, maar kan onjuistheden
of onvolledigheden bevatten. De door verkoper/makelaar verstrekte jaartallen, bedragen,
tekeningen, oppervlaktes, inhoud, maten en bedragen in de brochure en op internet zijn
bij benadering en dienen ter indicatie. Genoemde bedragen gelden bij aanvang verkoop en
deze bedragen kunnen na het maken van de brochure geïndexeerd of verhoogd zijn. De
makelaar gaat uit van de door verkoper verstrekte gegevens, de juiste gegevens kunnen
hiervan afwijken. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door makelaar of
verkoper.
Ook is het mogelijk dat de indeling van de woning is gewijzigd na het maken van de
tekeningen en daarom afwijkt, of dat de cv-. ketel ouder is dan verkoper dacht. Indien
koper jaartallen, maten of oppervlaktes e.d. exact wil weten wordt koper geadviseerd om
hiernaar onderzoek te doen, bijvoorbeeld tijdens een tweede bezichtiging. De makelaar zal
u hierbij graag behulpzaam zijn!
Waarborgsom/bankgarantie
In de koopakte wordt de gebruikelijke bepaling opgenomen dat de koper tot zekerheid
voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom stort of bankgarantie stelt van
10% van de overeengekomen koopsom. De waarborgsom/bankgarantie dient door de
notaris ontvangen te zijn op de in de koopovereenkomst vastgelegde datum.

Notariskeuze
Een verkoper kan in bijzondere omstandigheden de voorkeur hebben voor een specifieke
notaris en dient dit dan van tevoren met de koper te communiceren. Indien de verkoper
geen notaris heeft aangewezen, heeft in principe de koper het recht om een notaris te
kiezen, met dien verstande dat de door de notaris gehanteerde tarieven niet in het nadeel
van de verkoper mogen zijn. In verband met een vlotte afhandeling van de overdracht en
de daaraan voorafgaande inspectie van de woning door alle partijen, dient koper een
notaris te kiezen in dezelfde plaats als de verkochte woning of maximaal binnen een straal
van 15 kilometer.
Hiervan wordt alleen afgeweken indien dit tijdens de onderhandelingen, dus voor
prijsakkoord, door koper is verzocht en verkoper akkoord is gegaan met een buiten deze
straal gevestigde notaris. In dat geval gelden behoudens andere afspraken de volgende
voorwaarden om nadeel voor verkoper te voorkomen:
• Voor rekening van de koper zijn de kosten van het opstellen van de benodigde
volmacht(en) voor verkoper(s) indien verkoper niet aanwezig is bij de overdracht;
• De kosten die de notaris in rekening brengt voor de akte van royement van de
hypotheek van verkoper mogen niet meer zijn dan gebruikelijk, maximaal € 165,inclusief btw en kadasterkosten per hypotheek. Het eventueel meerdere alsmede
andere ongebruikelijke kosten zijn voor rekening van koper. De door de koper aan
verkoper eventueel verschuldigde kosten zullen bij de eigendomsoverdracht tussen
koper en verkoper worden verrekend. Koper geeft hiervoor bij deze aan de notaris
een onherroepelijke volmacht.
• Bij een notariskeuze buiten de straal van 15 kilometer zal de makelaar de inspectie
van de woning en de opname van de meterstanden verzorgen, maar niet bij de
overdracht aanwezig zijn.
Asbest
Verkoper en makelaar kunnen geen garantie geven voor de afwezigheid van asbest. Soms
is deze niet zichtbaar of niet bekend bij verkoper of makelaar, bijvoorbeeld omdat deze is
weggewerkt achter een omtimmering. Indien verkoper op de hoogte is van de
aanwezigheid van asbest, dan dient verkoper dat kenbaar te maken en dit zal in de
koopovereenkomst vermeld worden.
Bestemmingsplan/bouwmogelijkheden
Indien koper het verkochte wil renoveren, uitbouwen of verbouwen of geheel of deels voor
een andere bestemming wil gebruiken (bijvoorbeeld een bedrijf of beroep aan huis) is
koper zelf verantwoordelijk om hiernaar, voor aankoop onderzoek te (laten) doen bij de
gemeente en/of een bouwkundige. Koper mag gezien zijn eigen onderzoeksplicht niet
alleen afgaan op mededelingen of aannames van verkoper of makelaar.
Verklaring verkoper/aansprakelijkheid makelaar
Verkoper verklaart jegens zijn makelaar en de koper dat de informatielijst is aangepast
aan de hem laatst bekende informatie en (voor zover verkoper bekend) volledig en naar
waarheid is ingevuld. De makelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of
onvolledige invulling van de informatielijst.

Informatie en documentatie
Met de informatie in deze brochure, welke uiteraard zorgvuldig is samengesteld, willen wij
u goed en compleet voorzien van alle informatie die u nodig heeft om een afgewogen
beslissing te kunnen maken bij het kopen van een woning. Het is mogelijk dat informatie
(onbedoeld) afwijkt van de werkelijkheid, dat tekeningen niet geheel up to date zijn of dat
de brochure onjuistheden bevat. Wij attenderen u er in dit kader op dat deze informatie
geheel vrijblijvend aan u wordt aangeboden en dat Van Der Linde Makelaardij niet
aansprakelijk gesteld kan worden voor onjuistheden.
Hoe uitgebreid wij u ook van informatie willen voorzien, er kunnen natuurlijk altijd vragen
of onduidelijkheden bij u blijven. Vraag ons dan gerust om een toelichting van zaken of
om meer informatie. Wij zijn u graag van dienst!
Wij stellen het erg op prijs als u na een bezichtiging zo spoedig mogelijk aangeeft of de
woning uw interesse heeft. Zo kunnen wij de verkoopopdrachtgever ook actief op de
hoogte houden van de stand van zaken. Blijft uw reactie vooralsnog uit, dan kunt u een
reactie van onze kant verwachten. Uiteraard kan het zijn dat de woning niet voldeed aan
uw verwachtingen. Door aan te geven wat uw woonwensen zijn, kunnen wij u actief helpen
bij het vinden van een andere woning. Graag nemen wij de tijd om uw woonwensen te
inventariseren. U kunt uw woonwensen ook aan ons doorgeven door het ‘Woon Wensen
Formulier’ uit deze brochure in te vullen en in te leveren bij één van onze vestigingen of
door het woonwensenformulier online in te vullen op www.vdlindemakelaardij.nl.
Van toepassing zijnde voorwaarden
Op al onze diensten zijn van toepassing de Algemene Consumentenvoorwaarden van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende zaken en vastgoeddeskundigen NVM.
U kunt deze voorwaarden opvragen via ons kantoor of downloaden via onze website
www.vdlindemakelaardij.nl. Voor meer informatie over de NVM kunt u terecht op
www.nvm.nl, of bellen met het hoofdkantoor van de NVM, afdeling consumentenzaken:
030-4281335.

Goed om te weten bij het kopen van een huis
Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw bod door:
• Een tegenbod te doen.
• Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.
U bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij uw bod
met de verkoper zal bespreken.
Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen tijdens een onderhandeling?
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien
zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er
met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVMmakelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden. Vaak zal de verkopende NVMmakelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen
gaande zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen,
omdat dit overbieden zou kunnen uitlokken.
Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft
bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een
bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet
aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.
Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft u
als potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra
de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerdere bod.
Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen,
dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper – op
advies van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een
inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod
uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen
of afspraken na te komen, voordat de procedure wordt veranderd.
Mag een NVM-makelaar een onrealistisch hoge prijs vragen voor een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar welke prijs realistisch is voor de
woning. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.
Wat is een optie?
Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:
• In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door
een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de
verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de
koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop
van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een
bestaande woning niet.
• Bij de aankoop van een bestaande woning wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten
onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een
verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het
onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen
bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken
om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de
woning.

De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat
op de woning een optie rust. Een optie kunt u niet eisen. De verkoper beslist in overleg
met de NVM-makelaar of dergelijke opties worden gegeven.
Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een
afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng?
Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij
in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de
verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.
Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken, onder andere
verkoopprijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over
roerende zaken, dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de
koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend,
komt de koop tot stand. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als
u deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in de
onderhandelingen. Als koper krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper
en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden
voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.
De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen
is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het
schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet
voldoende.
Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper
(en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor
de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd kunt u eventueel
als koper alsnog zonder opgave van redenen afzien van de koop. Na deze tijd is de koop
definitief rond, tenzij ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.
Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat u als koper zonder opgaaf
van reden(en) de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een
kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd
kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen
erkende feestdag. Hiervoor zijn wettelijke regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies
aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.
Wat is de NVM No-Risk clausule?
Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen huis verkocht is en stappen
daardoor bij voorbaat niet over naar een andere woning. Koopt u met de NVM No-Risk
clausule dan kunt u die overstap vaak wel maken.
De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat
de koper met dubbele lasten komt te zitten.
De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer
duurt. De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te gaan met deze ontbindende
voorwaarde in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de NVM No-Risk clausule doet
de koper al het mogelijke om zijn huis te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd
door met de verkoop van het reeds verkochte huis.
Vindt de verkoper een andere koper, die onder gelijke voorwaarden het huis wil kopen,
zonder de No Risk clausule, dan krijgt de eerste koper bedenktijd om de koop definitief te
maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de
verkoper vervolgens het huis aan de tweede koper.

Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten?
De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de
verkoper adviseren tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag
daarom niet tegelijkertijd uw belangen behartigen. Als u dus begeleiding en advies wilt
tijdens het aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankopende NVM-makelaar in te
schakelen.
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 3 % van de koopprijs. Onder de
kosten koper vallen de volgende kosten:
• Overdrachtsbelasting (in de meeste gevallen 2%)
• Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
• Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering
Naast
•
•
•
•
•

deze kosten dient de koper ook rekening te houden met:
Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte
Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte
Afsluitkosten of advieskosten voor de hypotheek
Taxatiekosten t.b.v. de hypotheek
Kosten Nationale Hypotheek Garantie

Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?
Nee! 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 makelaar 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 (in de meeste gevallen 2%)
• Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
• Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering
De koper betaalt bij vrij op naam zelf de notariskosten voor het opmaken van de
hypotheekakte en de kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte. Onder
vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten.
Wat houdt een taxatie-opdracht in?
Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel van een
pand en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie
houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in.
Is het model koopovereenkomst voor iedereen beschikbaar?
De model koopovereenkomsten stelt de NVM alleen beschikbaar aan haar leden. Wel kunt
u een model koopovereenkomst opvragen bij Vereniging Eigen Huis.

Begrippen verklaard
Bankgarantie
Een garantie van een Nederlandse bank dat de koper zijn verplichtingen uit de koopakte
zal nakomen voor het bedrag dat genoemd is.
Bedenktijd
Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie
dagen. De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopakte hebben
ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die NVM-makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de
aansprakelijkheid voor vermogensschade bij derden die rechtstreeks voortvloeit uit fouten
die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.
Bestemmingsplan
Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied.
Hierin staat onder andere welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe
bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Het
bestemmingsplan bestaat in elk geval uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften en een
toelichting. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft.
In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied
aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van bouwwerken,
rooilijnen, bebouwingsintensiteit, enzovoort. Een handige website waar de meeste
bestemmingsplannen te raadplegen zijn, is www.ruimtelijkeplannen.nl.
Bod
Het bedrag dat door een partij wordt geboden op een pand. Dit kan gekoppeld zijn aan:
ontbindende voorwaarden, een opleveringsdatum en eventuele over te nemen roerende
zaken.
Certificering
Iedereen
mag
zich
makelaar
noemen,
maar
alleen
als
aan
bepaalde
vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door KEMA laten
certificeren. Alleen VastgoedCert gecertificeerde makelaars kunnen lid worden van de NVM
vakgroep ‘WONEN’.
Courtage
De vergoeding voor de diensten die een makelaar van de NVM u verleent. De hoogte van
de courtage spreekt u af met uw NVM-makelaar bij de opdrachtverstrekking. Indien u als
particuliere opdrachtgever (consument) een opdracht verstrekt aan uw makelaar geldt dat
het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten inclusief wettelijk
verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien u als professionele opdrachtgever een opdracht verstrekt aan uw makelaar geldt
dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten exclusief wettelijk
verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn.
Erfpacht
Het recht om de onroerende zaak van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te
gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of jaar).
Eigenwoningforfait
Het bedrag dat u als eigenaar van een woning in uw belastingaangifte bij uw inkomen moet
optellen (een vast percentage van de WOZ-waarde).

Funda
De internetsite (www.funda.nl) waarop de woningen staan die door NVM-makelaars
worden verkocht.
Hypotheekakte
In dit document staan alle afspraken over de hypotheek tussen de koper en de
financieringsinstelling. Het wordt uiteindelijk door de notaris aangeboden aan het Kadaster
en in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.
Kadaster
Een instantie die openbare registers beheert. Het Kadaster geeft onder andere informatie
over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de
monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welk kadastraal nummer het heeft.
Koopakte
In dit document worden de afspraken vastgelegd die verkoper en koper hebben gemaakt
over de koop.
Kosten koper
Hieronder worden de volgende kosten verstaan:
• Overdrachtsbelasting (in de meeste gevallen 2%)
• Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering
• Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering
Makelaarskosten en hypotheekkosten vallen hier niet onder.
Levering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op
naam van de koper gezet (door het tekenen van de akte van levering bij de notaris). De
feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn
hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten
met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van
het hypotheekbedrag. Voor het krijgen van een financiering met NHG is een koopsomgrens
vastgesteld. Boven deze koopsom kunt u geen financiering met NHG verkrijgen. Kijk voor
meer informatie op www.nhg.nl.
NVM-beëdiging
Om lid te worden van de NVM moeten makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is
vastgesteld, een eed of belofte afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven
zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen.
NVM Erecode
Gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld. De NVM Erecode is het
uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alledag. NVM-leden worden getoetst op
naleving van de NVM Erecode.
Ontbindende voorwaarden
Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een
voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden
ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de
financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale
Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Optie
Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:
• In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door
een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de
verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de
koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop
van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een
bestaande woning niet.
• Bij de aankoop van een bestaande woning wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten
onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een
verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het
onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen
bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken
om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de
woning.
Onder bod zijn
De toezegging van de verkopende makelaar aan een bieder om geen transacties met
andere geïnteresseerden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere
geïnteresseerden blijven wel mogelijk.
Overdrachtsbelasting
Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak
(bijvoorbeeld een huis). Momenteel bedraagt deze 2% van de waarde van de verkochte
woning.
Recht van overpad
Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond
van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te
houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.
Roerende goederen
Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk
kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding.
Taxatie
Het uitbrengen van een waardeoordeel over bijvoorbeeld een pand door een daartoe
bevoegd persoon, zoals uw NVM-makelaar. Bijvoorbeeld bij verkoop of verbouwing van
een woning, voor de aanvraag van een hypotheek of in het kader van de Wet Waardering
Onroerende Zaken.
Transport
De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.
Vereniging van Eigenaars
De vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementengebouw. Hiervan bent u
volgens de wet automatisch lid als u eigenaar bent van een appartementsrecht in het
gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen in en rond het
appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar
hebt in het gehele gebouw.
Vrij op naam (v.o.n.)
Dit houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn naam
te krijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een aankoopmakelaar blijven wel
voor rekening van de koper.

Waarborgsom
Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij
aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
Zoekopdracht
Een opdracht tot het begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis. Hiervoor mag de
makelaar een courtage rekenen. Welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen, hangt
af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

Zoek
samen met
een NVM
makelaar

Aankoopmakelaar
Wat bespaar ik als ik een huis koop met behulp van een eigen aankoopmakelaar?
Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart een aankoopmakelaar voor u
duizenden euro’s, tijd en problemen. De kosten van een eigen makelaar verdient u terug
in:
• een lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren
• inzicht in de waarde van de woning
• essentiële
informatie
over
de
woning,
zoals:
verborgen
gebreken,
erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (moet er wel of
niet bouwkundig worden gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke
omschrijving), bestemmingsplan e.d.
• het op het juiste moment in de onderhandelingen naar voren brengen van de
voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum etc.
• tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken
Kan ik een makelaar inschakelen alleen voor de onderhandeling?
In overleg met uw aankoopmakelaar zal dit zeker tot de mogelijkheden behoren. Op het
moment dat u uw droomhuis hebt gevonden, zal uw makelaar de woning gaan opnemen
en u informeren en adviseren over de belangrijke aspecten. Vanaf dat moment kan uw
makelaar het aankooptraject oppakken en begeleiden.
Wanneer moet ik mijn aankoopmakelaar betalen?
In de meeste gevallen brengt de aankoopmakelaar zijn courtage pas in rekening als er een
koopovereenkomst is gesloten. Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten,
rekent u in principe niets af. Overleg als u een aankoopmakelaar inschakelt over het tijdstip
van betaling. De meeste makelaars zullen met u afrekenen op de datum dat u eigenaar
van de woning wordt. Werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld van een bouwkundige
keuring) worden uiteraard wel in rekening gebracht.
Kan ik de kosten van mijn aankoopmakelaar meefinancieren?
Ja, dat is mogelijk. (Deze kosten zijn echter niet aftrekbaar). De hoogte van het te
verstrekken hypotheekbedrag dient uiteraard wel toereikend te zijn.
Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?
Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die
onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop
van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te
regelen.
Kan ik met een aankoopmakelaar een huis kopen bij een niet NVM-makelaar?
Ja, dat kan. Bij iedere woning die te koop wordt aangeboden, kan een NVMaankoopmakelaar voor u bemiddelen. Het maakt dus niet uit of de verkopende makelaar
wel of geen NVM-lid is.
Als er een verkoopmakelaar is, heb ik dan toch een aankoopmakelaar nodig?
De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper.
Hij of zij mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject. U doet er goed
aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Uw aankoopmakelaar is een
deskundige, heeft kennis van de plaatselijke markt en het belangrijkste: hij behartigt úw
belangen. Ondanks de informatieplicht van de verkopende partij, heeft de koper ook een
onderzoeksplicht. Uw aankoopmakelaar kan u daar nader over informeren. Op de dag van
de overdracht (transport bij de notaris) zal uw aankoopmakelaar regelen dat u samen met
hem of haar uw nieuwe huis kunt inspecteren. Is deze inspectie niet in orde dan zal uw
aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris.
Meestal worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water
opgenomen.

Zijn er problemen nadat u de sleutel van uw nieuwe huis heeft ontvangen, dan kunt u altijd
terecht bij uw aankoopmakelaar. Indien nodig zal hij of zij contact opnemen met de
verkoper (via de verkopend makelaar) en de problemen voor u trachten op te lossen.
Kan ik een eerste bezichtiging alleen doen?
Ja, dat kan. De eerste indruk is belangrijk. Als het huis u bevalt, belt u met een NVM
aankoopmakelaar om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. Uw
aankoopmakelaar bezichtigt het pand dan samen met u en met de verkopende makelaar.
Vervolgens bespreekt uw aankoopmakelaar alles met betrekking tot het pand met u en
bepaalt u samen het te volgen traject.
Kan een aankoopmakelaar ook mijn hypotheek verzorgen?
Uw aankoopmakelaar is (meestal) geen hypotheekadviseur, maar kan, indien u dat wenst,
wel een afspraak voor u maken bij een hypotheekadviseur.

INSCHRIJFFORMULIER

KOOPWONING

Wilt u gratis op de hoogte gehouden worden van nieuwe woningen die te koop komen en aansluiten bij
uw woonwensen? Vul dan onderstaand formulier zo compleet mogelijk in en lever het formulier bij ons in.

1. Uw gegevens
Hoe kunnen wij u aanschrijven: □ De heer

□ Mevrouw

□ De heer en mevrouw

Naam + voorletters:

_________________________________________________________

Adres:

_________________________________________________________

Postcode + woonplaats:

_________________________________________________________

Telefoonnummer privé:

_________________________ Mobiel: ________________________

E-mailadres:

_________________________________________________________

Wat is voor u van toepassing:

□ Ik huur nu

□ Ik ben thuiswonend

□ Woning is verkocht

□ Woning is verkocht onder voorbehoud

□ Mijn woning staat te koop

□ Ik moet nog starten met de verkoop

□ Ik wil eerst kopen en dan verkopen
□ Anders, namelijk __________________________________________

2. Uw woonwensen
Prijsklasse:

van € ________________________ tot € _______________________

In welke plaatsen wilt u wonen: □ Elburg
□ Hoge Enk

□ ‘t Harde

□ Doornspijk

□ Oosterwolde

□ Wezep

□ Oldebroek

□ Nunspeet

□ ‘t Loo

Heeft u voorkeer voor een wijk: _____________________ Binnen / buiten de bebouwde kom: _______
Wat voor soort woning zoekt u: □ Eengezinswoning

Welk type woning zoekt u:

□ Bouwkavel

□ Bungalow

□ Woonboerderij

□ Woon-/werkobject

□ Vrijstaand

□ Twee-onder-een-kapwoning

□ Hoekwoning

□ Tussenwoning

□ Appartement

□ Seniorenwoning

□ Landelijk gelegen

□ Slaap-/ badkamer op begane grond

□ Garage

□ Mag een kluswoning zijn

Aantal slaapkamers:

__________________

Vanaf bouwjaar:

____________

Minimale perceeloppervlakte:

__________________ m²

Voorkeur zonligging:

____________

Aanvullende wensen:

_________________________________________________________

Selecteer uw woonwensen:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Vastgoedbeheer
Uw vastgoed heeft dagelijks zorg nodig en de NVM makelaar kan daarbij veel voor u
betekenen. Hij is uitstekend opgeleid en heeft een uitgebreide database vol relevante
marktgegevens tot zijn beschikking. Van het klachtenmanagement tot het maken van
een onderhoudsplan en van de facturering tot de volledige administratie, kan de NVM
makelaar u ook op dit gebied helemaal ontzorgen.

Een nieuwe woning en de financiering en verzekeringen
Van Der Linde Makelaardij is zelf niet actief betrokken bij de dienstverlening rondom
hypotheken en verzekeringen. Dat is een bewuste keuze.
Als onafhankelijk adviseur, betrokken bij de verkoop, aankoop of taxaties van woningen is
het uiteraard wel van essentieel belang om alles af te weten van de fiscale consequenties
en die van financieringen en verzekeringen met betrekking tot onroerend goed. Er is echter
een verschil tussen het op de hoogte zijn met deze materie en het zijn van een bemiddelaar
van deze zaken.
Cliënten doen er daarom goed aan om, voor dat zij een huis willen kopen en/of verkopen,
zich uitgebreid te laten informeren bij een onafhankelijke dienstverlener. Dat kan een
hypotheek- of assurantiebemiddelaar zijn, bij voorkeur aangesloten als erkend adviseur.
Maar dat kan ook zijn bij een gespecialiseerde adviseur van een bank. Wij onderhouden
goede contacten met een aantal gerenommeerde en betrouwbare adviesbureaus en
verwijzen u graag door naar één van deze gespecialiseerde adviseurs of erkend
hypotheekadviseurs. Vraag gerust naar meer informatie hierover.
Bel voor meer informatie 0525-686063.

Over Van Der Linde Makelaardij
“Gewoon dichtbij” is de slogan die past bij ons kantoor. Wij willen een laagdrempelig
makelaarskantoor zijn waar u binnen kunt lopen als u vragen heeft, waar de makelaars
bereikbaar zijn als u ze nodig heeft en waarbij de binnendienst weet wie u bent.
Vanuit onze vestigingen in Elburg en ’t Harde willen wij op een eigentijdse, laagdrempelige,
persoonlijke en betrokken wijze diensten verlenen bij het aankopen, verkopen, huren,
verhuren en taxeren van onroerende zaken. Wij willen een makelaarskantoor zijn waar u
altijd binnen kunt wandelen voor vragen of advies. U bent hartelijk welkom!

Klokbekerweg 18, 8081 LJ Elburg

Centrumplein 66, 8084 AZ ‘t Harde

Het werkgebied van Van Der Linde Makelaardij ligt op de rand van de Noord-Oost Veluwe
en in een deel van Flevoland. Wij zijn werkzaam in een globale straal van circa 20 kilometer
rondom Elburg. Deze regio kennen wij op ons duimpje. Wij hebben een groot netwerk waar
wij bij onze werkzaamheden nuttig gebruik van maken.
Of u nu uw woning wilt verkopen, behoefte heeft aan professionele begeleiding bij het
kopen van een woning, uw winkel wilt verhuren, een beleggingspand wil kopen of
verkopen, Van Der Linde Makelaardij zal u hierbij optimaal van dienst zijn. U staat bij ons
centraal en wordt op een persoonlijke en betrokken wijze geholpen. Bovendien kunt u
rekenen op de expertise van twee beëdigde en gecertificeerde NVM-makelaars/taxateurs.
Graag tot ziens bij u thuis of bij ons op kantoor!
Met vriendelijke groeten,
Edwin van der Linde & Jan-Willem Knol

T:
0525 - 68 60 63
E:
info@vdlindemakelaardij.nl
Klokbekerweg 18
8081 LJ Elburg
Centrumplein 66
8084 AZ ‘t Harde

vdlindemakelaardij.nl

