
Ds. Van Lunzenlaan 2
Odoorn

VRAAGPRIJS € 389.000,- K.K.



Op een zeer geliefde locatie in Odoorn, in een natuurrijke 
c.q. landelijke omgeving maar ook met vele voorzieningen 
op korte afstand, gelegen hoekappartement.

In een mooie groene woonomgeving op 

loopafstand van de kom van het dorp staat 

dit kleinschalige appartementencomplex “De 

Paasheide”. Onder het complex bevindt zich 

een parkeergarage en een eigen berging.

Het appartement ligt op de hoek van de eerste woonlaag 

en is zowel met de lift als een trappenhuis bereikbaar. 

Het appartement bevindt zich aan de westzijde van 

het complex, woonkamer en balkon zijn op het westen 

gesitueerd. Vanuit het appartement en het balkon is 

er een mooi uitzicht op zowel de doorgaande (rustige) 

weg als een prachtig gerestaureerde herenboerdeij 

die getransformeerd is tot een zorgcentrum. Ieder 

appartement heeft in de kelder een eigen parkeerplaats 

en een eigen afgesloten berging. De toegang tot de 

kelder gaat van buitenaf met een automatisch bedienbare 

deur, intern is het uiteraard ook bereikbaar met de lift. Met 

betrekking tot de duurzaamheid kunnen we melden dat 

het appartement volledig is geisoleerd en is voorzien van 

een WTW installatie. De C.V-ketel is in 2021 vervangen. 

Dit alles resulteerd in een energielabel A! Het dorp 

Odoorn is gelegen op de Hondsrug en omgeven door 

prachtige natuur. Zo zijn er o.a. prachtige wandelroutes 

door Boswachterij Odoorn en over de heide naar Exloo. 

Daarnaast heeft het dorp diverse voorzieningen als een 

recentelijk geheel gemoderniseerde supermarkt, warme 

bakker en medische voorzieningen.



2001 Volgt nog 101 m² N.V.T.
bouwjaar inhoud woonoppervlakte perceeloppervlakte

2 1 A 12 m²
aantal slaapkamers woonlagen energielabel externe bergruimte



Zeer ruime en vooral lichte woonkamer met een fraai 
uitzicht. De schuifpui geeft toegang tot het balkon.

INDELING

Appartement:

Entree/hal, meterkast, toilet, badkamer, 2 slaapkamers, 

royale woonkamer met toegang tot het balkon (+/-10 

m²) middels een schuifpui, keuken voorzien van een L 

vormige inbouwkeuken, berging/bijkeuken.

Inpandige berging:

Bereikbaar middels zowel een trap als een lift.

Bijzonderheden:

-Intergas HR ketel uit 2021

-Volledig geïsoleerd

-VVE stukken aanwezig

-Aanvaarding in overleg

-Inpandige berging van +/- 12 m²

-Nieuwe bewoners moeten behoren tot de 55 + 

categorie. (vraag naar meer informatie)

-Achter het complex is er extra parkeergelegenheid voor 

bijvoorbeeld uw bezoek



WOONKAMER

Vanuit de woonkamer heeft u fraai uitzicht op de doorgaande (rustige weg) en een prachtig gerestaureerde herenboerderij 

die getransformeerd is tot een zorgcentrum. 

Wat is goed om te weten?

De NVM-vragenlijst is ingevuld door de 
kinderen van de voormalige bewoners. Zaken 
die voor een koper van essentieel belang zijn, 
dient koper zelf nader te onderzoeken. Aan 
deze vragenlijst kan geen rechten worden 
ontleend.



KEUKEN

De openkeuken is voorzien van een inbouwkeuken met diverse apparatuur. Door de 

vele ramen is zowel de woonkamer als de keuken zeer licht te noemen!

Zorgeloos wonen in een 
fraai Drents brinkdorp!

QUOTE



SLAAPKAMERS

Het appartement heeft 2 slaapkamers die beide vanuit de centrale hal bereikbaar 

zijn. Verder beschikt het appartement over een bijkeuken c.q. berging, deze 

bijkeuken geeft plaats aan uw wasmachine en/of droger en tevens bevindt zich daar 

de C.V-ketel en WTW-installatie. 



Badkamer

De badkamer is voorzien van een inloopdouche en een wastafelmeubel.



BALKON

Het balkon is op het westen gesitueerd, vanuit het balkon heeft u een mooi uitzicht. Ziet u zichzelf hier al heerlijk genieten 

van de (opkomende) zon?



OMGEVING

De bereikbaarheid van het dorp is door de aanwezigheid van de N34 uitstekend. De reistijd naar bijv. Emmen is ca. 10 min, 

Assen ca. 30 min. en Groningen ca. 40 min. Kortom “ landelijk wonen” nabij veel natuur en cultuur met alle voorzieningen in 

de nabije omgeving. 



Plattegrond appartement Plattegrond appartement 3D



Plattegrond inpandige berging Plattegrond inpandige berging 3D



Plattegrond parkeerplaats Plattegrond parkeerplaats 3D



Adres

Kadastrale gemeente

Kadastraal perceel

Kadastrale sectie

Ds. Van Lunzenlaan 2, 7873 BV Odoorn

Odoorn
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Plannaam: Odoorn Datum afdruk: 2022-08-15
 

Naam overheid: Borger-Odoorn IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2010-04-22
Planidn: NL.IMRO.1681.02BP0001-VG01 Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.

Ruimtelijke plannen
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RapportDR168102192 Hoofdstraat 21-23
Inhoud

1   Algemeen

1.1   Administratieve gegevens

1.2   Statusinformatie

1.3   Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

1.4   Onderzoeksrapporten

1.5   Besluiten

1.6   Saneringsinformatie

1.7   Contactgegevens

2   Disclaimer

1 Algemeen

            

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.

            

1.1  Administratieve gegevens

Locatienaam: Hoofdstraat 21-23

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: DR168102192

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ168100573

Adres: Hoofdstraat 21  Odoorn

Gegevensbeheerder: Borger-Odoorn

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie 
onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

            

1.2 Statusinformatie

Vervolg:

Omschrijving:

            

1.3 Verontreinigende (onderzochte) 
activiteiten

Omschrijving Start Eind

            

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek NVN 

5740

Grontmij 01.5312.1 1995-07-27

            

1.5 Besluiten

Bodemloket Rapport DR168102192 Hoofdstraat 21-23
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Type Kenmerk Datum

            

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

            

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen 
bij

Gemeente Borger-Odoorn
http://www.borger-odoorn.nl

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

Bodemloket Rapport DR168102192 Hoofdstraat 21-23
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Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS 
EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement inclusief de VvE-
checklist

Gegevens over het appartement:

1. Bijzonderheden

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, 
overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.)

(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of 
grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

('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.)

Vragenlijst NVM

Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen)

(bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, 
erfafscheidingen e.d.)

Vragenlijst NVM



Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een appartement met 
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.)

(Bijvoorbeeld voor bewoning, praktijk, winkel, 
opslag.)

2. Gevels

3. Dak(en)

zie overige informatie 17a.

Vragenlijst NVM

Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

4. Kozijnen, ramen en deuren

(Denk aan lekkende ruiten.)

5. Vloeren, plafonds en wanden

Vragenlijst NVM



Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

(Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend 
stucwerk, etc)

6. Kelder, kruipruimte en fundering

7. Installaties

X

X

Vragenlijst NVM

Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

a Wat voor warmte-installatie is er aanwezig in het 
appartement? 
(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-
systeem.)

: cv installatie (2021)

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is 
deze? Merk:

: nefit

Leeftijd: : 1 jaar

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? : jaarlijks

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? ja  nee

Zo ja, door wie? :

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

Zo ja, wat is u opgevallen? :

c Zijn er radiatoren die niet warm worden? ja  nee

Zo ja, welke? :

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

Zo ja, waar en welke? :

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

Zo ja, waar? :

f Heeft u vloerverwarming in het appartement? ja  nee

Zo ja, waar? :

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

Zo ja, welke? :

h Heeft het appartementencomplex zonnepanelen? ja  nee

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst? Jaar: :

Waarvoor wordt de energie die wordt opgewekt 
gebruikt?
(Bijvoorbeeld voor de privé-gedeeltes van de 
bewoners of voor de gemeenschappelijke ruimten)

:

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

:

j Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen 
voor het laatst gebruikt?

:

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? niet bekend  ja  nee

 X

Energiewacht (middels contract)

X

Vragenlijst NVM



Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

8. Sanitair en riolering

9. Diversen

X

X

X

X

X

Vragenlijst NVM

Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

(betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van panden 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.)

10. Vaste lasten

X

X

X

zie overige informatie 17a.

zie overige informatie 17a.

zie overige informatie 17a.

X

A

Vragenlijst NVM



Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op een koper. Neem 
hiervoor contact op met de betreffende leverancier.

11. Garanties

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)

X

niet van toepassing

X

X

Vragenlijst NVM

Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

12. De VvE en onderlinge verhoudingen

13. De bestuurder(s) ('het bestuur')

Toelichting:
Vroeger was de wettelijke term voor bestuurder: administrateur. Het bestuur beheert de middelen en zorgt voor 
uitvoering van de besluiten van de vergadering

14. De vergadering van eigenaars

15. Verzekeringen

Toelichting:
Een appartementenclausule voorkomt dat appartementseigenaren de dupe worden van het doen of (na)laten van een 
van hen. De clausule bepaalt dat een verzekeraar geen uitkering mag weigeren als de schade ontstaan is door eigen 
schuld van één van de verzekerden.

16. Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE VvE stukken

X

Vereniging van Eigenaars "De Paasweide"
KvK 01171650

X

zie VvE stukken

zie VvE stukken

zie VvE stukken

zie VvE stukken

zie VvE stukken

X

X

Vragenlijst NVM



Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist

e

Toelichting:

verplicht voor VvE's om jaarlijks een bedrag te reserveren voor groot onderhoud. De hoogte van dit bedrag is 
gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van ten hoogste vijf jaar oud dat een periode van tien jaar 
beslaat of is gelijk aan 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw per jaar. Een meerjarenonderhoudsplan zoals 
hier bedoeld voldoet bovendien ten minste aan de volgende criteria:
- het ligt schriftelijk vast;
- het bevat een onderhouds-, herstel-, respectievelijk vervangingscyclus voor de gemeenschappelijke delen, zoals
dragende constructies, vloeren, daken, afvoeren, installaties en kozijnen;
- de kosten voor onderhoud, herstel, respectievelijk vervanging van de onderdelen zijn aangegeven.

17. Nadere informatie

250,-

in jaarlijkse vergadering

X
niet bekend

Vragenlijst NVM
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INFORMATIEF KARAKTER VRAGENLIJST 

ONDERTEKENING

Gegevens NVM-makelaar

Vragenlijst NVM



Lijst van zaken
Persoonlijke gegevens
Adres te verkopen woning: Ds. Van Lunzenlaan 2, 7873 BV Odoorn
Datum: 24-08-2022

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 ☐ ☐ ☐ ☒
 ☐ ☐ ☐ ☒
 ☐ ☐ ☐ ☒

(Losse) kasten, legplanken, te weten:
 Kledingkast slaapkamer ☐ ☐ ☒ ☐
 ☐ ☐ ☐ ☒

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 ☐ ☐ ☐ ☒

Lijst van zaken

Lijst van zaken 

 
  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) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Lijst van zaken



Lijst van zaken 

 
  Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

 
N.v.t. 

 Stoomdouche (cabine) ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Wastafel ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Wastafelmeubel ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Planchet ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Toiletkast ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Toilet ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Toiletrolhouder ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Toiletborstel(houder) ☒ ☐ ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Sauna met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 
Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing 
Schotel/antenne ☐ ☐ ☐ ☒ 
Brievenbus ☒ ☐ ☐ ☐ 
Kluis ☐ ☐ ☐ ☒ 
(Voordeur)bel ☒ ☐ ☐ ☐ 
Alarminstallatie ☐ ☐ ☐ ☒ 
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie ☐ ☐ ☐ ☒ 
Rookmelders ☐ ☐ ☐ ☒ 
(Klok)thermostaat ☒ ☐ ☐ ☐ 
Airconditioning ☐ ☐ ☐ ☒ 
Warmwatervoorziening, te weten: 

 CV-installatie ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Boiler ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Geiser ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Screens ☐ ☐ ☐ ☒ 
Rolluiken ☐ ☐ ☐ ☒ 
Zonwering buiten ☒ ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

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

Telefoonaansluiting/internetaansluiting ☒ ☐ ☐ ☐ 
Veiligheidsschakelaar wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 
Waterslot wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 
Zonnepanelen ☐ ☐ ☐ ☒ 
Oplaadpunt elektrische auto ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
Tuin 
Inrichting 
Tuinaanleg/bestrating ☐ ☐ ☐ ☒ 

Lijst van zaken

Lijst van zaken 

 
  Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

 
N.v.t. 

Beplanting ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
Verlichting/installaties 
Buitenverlichting ☐ ☐ ☐ ☒ 
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
Bebouwing 
Tuinhuis/buitenberging ☐ ☐ ☐ ☒ 
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging ☐ ☐ ☐ ☒ 
(Broei)kas ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
Overig 
Overige tuin, te weten: 

 (Sier)hek ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Vlaggenmast(houder) ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

Lijst van zaken



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?

Ja Nee Gaat 
mee

Moet worden 
overgenomen

CV ☐ ☒ ☐ ☐
Boiler ☐ ☒ ☐ ☐
Zonnepanelen ☐ ☒ ☐ ☐
- ☐ ☒ ☐ ☐
- ☐ ☒ ☐ ☐
- ☐ ☒ ☐ ☐
- ☐ ☒ ☐ ☐
Bijlage(n) over te nemen contracten:





Voor akkoord, 

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

plaats en datum: 

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

plaats en datum: 

onderhoudscontracten voor CV en WTW (Energiewacht) zijn ter overname

Lijst van zaken Omgevingskaart

© OpenStreetMap contributors



Soort woning

Woningtype

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Inhoud

Externe bergruimte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Verwarming

Type ketel

Bouwjaar ketel

Isolatievoorzieningen

Energielabel

Soort dak

Dakmateriaal

Tuin

Ligging

Achterom aanwezig

Onderhoud buiten

Onderhoud binnen

Schuurberging

Appartement

Appartement

2001

101 m²

312 m³

12 m²

0 m²

8 m²

3

2

C.V.-ketel

Nefit

2021

Volledig geisoleerd

Label A

Plat dak

Bitumineuze dakbedekking

Balkon

N.v.t.

nvt

Goed

Goed

Inpandige berging en eigen parkeerplaats

Kenmerken

Bert Stadman Makelaardij

De hoogste gemiddelde verkoopprijs van de makelaars in Zuidoost-Drenthe heeft?  Wij vanaf april 2019 

een nieuw verbouwd kantoor hebben, van maandag tot vrijdag geopend van 08.30 uur tot 17.15 uur. Dit in 

het vertrouwde Oosterhesselen!  Mobiel 24-7 bereikbaar is! En dat ons kantoor tijdens kantoortijden 

altijd bereikbaar is    U nooit een callcenter aan de lijn krijgt voor een terugbelverzoek  Ook via 

Whatsapp altijd paraat staat voor uw vragen!  Grote kennis van de (lokale) markt heeft?  Over een 

groot zoekersbestand beschikt dat wellicht op uw huis wacht!  De lijnen altijd kort zijn. We zijn bewust 

een ‘klein’ kantoor waardoor we altijd weten van elkaar wat er gaande is met welk dossier!  Unieke 

presentaties maakt van uw woning. We zijn onderscheidend met professionele fotografen en filmmakers 

 Vandaag gemaild is vandaag reactie  Ons kantoor al bijna 25 jaar bestaat!  In deze ruim 20 

jaar al bijna 2000 woning verkocht?  In deze 20 jaar al bijna 200 woningen heeft aangekocht?  Een 

kantoorhond heeft? Hunter!  Bert Stadman beëdigd makelaar is?  Bert Stadman al 20 jaar NVM lid 

is?  In ons logo de kerktoren van Sleen staat? :)  Positieve reviews krijgt op Funda en Google?  

Onderscheidend is in promotie  We regelmatig in Landleven adverteren!

en heerlijke koffie schenkt en we graag tijd vrijmaken 

voor een vrijblijvend gesprek? 

Wist u dat?



Bezichtiging

Voor een bezichtiging kunt u altijd (geheel vrijblijvend) een 

afspraak met ons maken. Houd er rekening mee dat (een afspraak 

voor) een bezichtiging voor u tot geen enkele verplichting leidt, 

maar dat u hieraan ook geen rechten kunt ontlenen. Dit betekent 

dat wij vrij zijn om ook met andere partijen afspraken voor 

bezichtigingen te maken.

Na de bezichtiging

De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om te 

bezichtigen en is uiteraard zeer benieuwd naar uw reactie. Wij 

stellen daarom een vlotte reactie erg op prijs, ook wanneer de 

bezichtigde woning niet is wat u zoekt. Eventueel kunnen wij 

samen met u uw woonwensen in kaart brengen en u helpen met 

het zoeken naar uw droomhuis. Voor meer inlichtingen hierover 

kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Informatieplicht

De verkoper van de onroerende zaken heeft een informatieplicht. 

Dit wil zeggen dat de verkoper verplicht

is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn en voor u als koper 

van belang kunnen zijn, aan u mee te delen. Daartoe is door 

ons kantoor een verkoopvragenlijst opgesteld waarin allerlei 

belangrijke informatie voor de koper wordt verstrekt. In geval van 

serieuze belangstelling is het verstandig om ons te vragen naar 

zaken als erfdienstbaarheid, kettingbedingen en kwalitatieve 

rechten en plichten. Daarnaast is het van belang bij verdergaande 

interesse inzicht te hebben in zaken die wel of niet bij de woning 

horen.

Onderzoeksplicht

De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat 

de koper niet van een eigen onderzoeksplicht. Ook zal de koper 

duidelijk aan moeten geven wat zijn speciale bedoelingen zijn met

de te verkopen onroerende zaak. Mocht de koper 

verbouwingsplannen hebben, dan is het aan te bevelen om bij 

een tweede of latere bezichtiging een aannemer, architect of 

constructeur mee te nemen. Er ligt een verantwoordelijkheid bij de 

koper ten aanzien van zaken die opvraagbaar zijn bij de gemeente 

en andere openbare diensten. Daarom kan het verstandig zijn dat 

een koper zich laat bijstaan door een eigen “aankopend makelaar”. 

Dat is een makelaar die de belangen van u als koper behartigt.

Financiering

Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een woning, 

inzicht te hebben in de financiële

consequenties van uw eventuele aankoop.

Onderhandelen

Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u schriftelijk 

of telefonisch een bieding, eventueel met voorbehoud, aan ons 

doorgeven. Mocht u uw bod aan ons per e-mail willen doorgeven 

dan verzoeken

wij dat u een leesbevestiging meestuurt. Zodat wij weten dat 

er een bod op de woning is uitgebracht en om misverstanden 

te voorkomen. Als de partijen het eens zijn over de prijs en de 

voorwaarden, zullen wij zorg dragen voor een correcte vastlegging 

in een

NVM koopovereenkomst, die door koper en verkoper getekend 

wordt en vervolgens door ons aan de notaris wordt gezonden.

Waarborgsom of bankgarantie

Bij een koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het 

sluiten van de koopovereenkomst met de

verkoper, een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft van 

10% van de overgekomen koopsom.

Deze bepaling wordt standaard opgenomen in een 

koopovereenkomst.

Toelichtingsclausule NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie 

is bedoeld om een meer eenduidige

manier van meten toe te passen voor het geven van een 

indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit 

verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 

interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 

uitvoeren van de meting.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper 

en de particuliere koper is niet

rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake 

van een rechtsgeldige koop als de

particuliere verkoper en de particuliere koper de 

koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit

voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de 

mondelinge overeenstemming per e-mail of

een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt 

overigens niet gezien als een ‘ondertekende

koopovereenkomst’.

Disclaimer

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid 

samengesteld. Onzerzijds wordt echter

geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 

onjuistheid of anderszins, dan wel de

gevolgen daarvan. 

Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Extra informatie


