
Strengdijk 78
Erica

VRAAGPRIJS € 560.000,-  K.K. 



Landelijk gelegen tussen de dorpen Erica en 
Klazienaveen staat deze vrijstaande woning met 
vrijstaande schuur, met daarin o.a. 5 paardenstallen, op 
een kavel van ruim 7000 m²

 Wilt u u heerlijk vrij wonen op een locatie 

die prima bereikbaar is en waarbij u binnen 

enkele minuten in de dorpen Erica en 

Klazienveen bent. Dat kan op dit mooie 

plekje met optimale privacy.

En heeft u o.a. paarden als hobby? Daarvoor bestaan 

inmiddels prima voorzieningen, denk hierbij aan een 

zeer praktisch ingerichte vrijstaande schuur die plaats 

kan bieden aan o.a. uw paardentrailer, hooi en stro en 

tevens voorzien is van 5 paardenboxen, maar dat is nog 

niet alles, zo is er ook een mooie buitenbak ( afm. ca. 

20m. x 40m.) , diverse paddocks in hout afgezet en een 

weiland. Voor de paardenliefhebber een unieke kans om 

in de nabijheid Emmen met haar regio functie heerlijk 

buiten te gaan wonen.

De woning is in 1956 gebouwd, voorzien van cv., 

isolerende beglazing, muurisolatie (gedeeltelijk, na-

geïsoleerd) en plafondisolatie.

In de omgeving zijn golfbanen, recreatieplassen en volop 

natuurschoon! Binnen 10 minuten is Emmen bereikbaar. 

Middelbare scholen, Hogeschool Stenden, bus- en 

treinstation, Atlastheater, bioscoop Utopolis en Wildlands 

Adventure Zoo, alles is er!

Met de geringe afstand tot de op- en afritten van de A37 

is de bereikbaarheid van de woning optimaal te noemen.



1956 412 m³ 134 m² 7050 m²
bouwjaar inhoud woonoppervlakte perceeloppervlakte

4 3 D 263 m²
aantal slaapkamers woonlagen energielabel externe bergruimte



Vanuit de woonkamer heeft u rondom uitzicht over het 
aangrenzende perceel. Via de openslaande tuindeuren kunt 
u heerlijk genieten van het aangelegde terras c.q. de zon.

Indeling

Kelder bereikbaar vanuit de woonkamer,

Begane grond: entree, L woonkamer voorzien van een 

houtkachel en een dubbele tuindeur die toegang geeft 

geeft tot de veranda en de tuin, slaap-studeerkamer, 

woonkeuken voorzien van een L inbouwkeuken, berging, 

achteringang, badkamer, toilet.

Verdieping: overloop met vaste kast, drie slaapkamers.

Indeling van de schuur: ruime garage, werkruimte, 

berging (zadelkamer), 5 paardenboxen, grote berging af 

te sluiten met een fraai  winddoek.



Slapen en baden op de begane grond

Op de begane grond bevindt zich een slaapkamer (nu in gebruik als kantoor) en een badkamer.  De badkamer is voorzien 

van een ligbad, wastafelmeubel met dubbele wastafel, inloopdouche en een kastenwand.

Vaste lasten en voorschotten

Gas en elektra: € 213,- (per maand, nieuwe tarief)

Rioolheffing: € 322,- (2022)

OZB-belasting: € 621,- (2022)

Waterschapslasten: €  364,- (2021)



Tuin

De tuin is op het zuidwesten gelegen en biedt optimale privacy. 

Rust, ruimte en vrijheid. 
Altijd een 
vakantiegevoel!

QUOTE VERKOPER



Verdieping

Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers.



Schuur

Zeer praktisch ingerichte vrijstaande schuur die plaats kan bieden aan o.a. uw 

paardentrailer, hooi en stro en tevens voorzien is van 5 paardenboxen.  Maar dat 

is nog niet alles, zo is er ook een mooie buitenbak ( afm. ca. 20m. x 40m.) , diverse 

paddocks in hout afgezet en een weiland. 



Unieke kans!

Voor de paardenliefhebber een unieke kans om in de nabijheid Emmen met haar regio functie heerlijk buiten te gaan wonen 

met alle mogelijkheden om thuis paarden te houden.



Omgeving

 Wilt u u heerlijk vrij wil wonen op een locatie die prima bereikbaar is en waarbij 

u binnen enkele minuten in de dorpen Erica en Klazienaveen bent met een prima 

winkelbestand en andere voorzieningen? Dat kan op dit mooie plekje met optimale 

privacy.



© OpenStreetMap contributors

Perceel

Dit alles staat op een perceel van maar liefst 7.050 m²!



Plattegrond begane grond Plattegrond begane grond 3D



Plattegrond 1e verdieping Plattegrond 1e verdieping 3D



Plattegrond schuur Plattegrond schuur 3D



Plattegrond kelder Plattegrond kelder 3D



Adres

Kadastrale gegevens

Kavelgrootte 

Soort eigen grond

Strengdijk 78, 7887 TG Erica

Emmen, AG, 1320

7.050m²

Volle eigendom

Kadaster
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Plannaam: Buitengebied 2011 Datum afdruk: 2022-03-03
 

Naam overheid: gemeente Emmen IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2014-10-30
Planidn: NL.IMRO.0114.2009072-0710 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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Legenda

Ruimtelijke plannen legenda

Rapport Bodemloket

Datum: 25-1-2022

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Pagina 1 van 2

Bodemloket



Rapport
Inhoud

1   Algemeen

2   Disclaimer

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

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 
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Bodemloket

Energielabel woning

Strengdijk 78 

7887TG Erica

BAG-ID: 0114010000329084

Energielabel D
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

731912871
25-12-2020
25-12-2030

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Vrijstaande woning

Bouwperiode 1946 t/m 1964

Woonoppervlakte >140 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Dak extra geïsoleerd

5. Vloerisolatie Vloer niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Eric  Grand
3219
33258465

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.

Energielabel



Bijlage bij het energielabel
Meer informatie over de geadviseerde maatregelen

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit

binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die

op het voorblad zijn geadviseerd.

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de

vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor een

bestaande woning is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het

rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent

op een spaarrekening. Meer Info

(Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder

hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een

isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het rendement van dakisolatie is

vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. Meer Info

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige

vorm van isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is vergelijkbaar

met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je bespaart nog meer

als je spouwmuurisolatie combineert met isolatie aan de buitenzijde of de

binnenzijde van de gevel (voorzetwand). Aanbeveling voor de bestaande

bouw is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Meer Info

HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde

van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en

slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met

een rente van 7 procent op een spaarrekening. Meer Info

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107

combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere

combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op

jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-107

combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig zo’n 2.100 euro

moet uitgeven (zie de tabel). Meer Info

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de

onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer

hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische

warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140

procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een

gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de

warmtepomp meegewogen. Meer Info

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm

water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-

combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee zo’n 210 m³ gas, ofwel 140

euro per jaar aan gaskosten (prijspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110 euro

over als de elektriciteitskosten voor de pomp (zo’n 25 euro voor circa 100

kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Heeft

het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing hoger:

gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (zo’n 1.600 kWh).

Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas.

Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog zo’n 75 m³ gas (ruim

50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming.

Meer Info

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikke-

lingen en schaalvergroting. Een zonnepanelensysteem van 6 panelen kost

inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijspeil oktober

2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar

met een rente van 6 procent op een spaarrekening. Meer Info

Eisen bij een grootschalige renovatie
Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende eisen

voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan

25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of

vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:

• Vloerisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 3,5 m²K/W.

• Dakisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 6,0 m²K/W.

• Gevelisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 4,5 m²K/W.

• HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde

hebben van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s)

en slaapruimte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een

warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootschalige

renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de Standaard

Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct

te vergelijken met de rente op een spaarrekening. Meer Info

Energielabel

Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse besparingen en

terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meer informatie over actuele gegevens ga

naar www.milieucentraal.nl. In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

Energiebesparende maatregel Jaarlijkse
besparing

Eenmalige
kosten

Terugverdientijd Rendement

Isoleren schuin dak, verwarmde zolder €1000 €8300 8 jaar 7%

Zonneboiler €80 €3000 Langer dan levensduur 1%

Zonnepanelen (4900 Wattpiek, 27 m2) €850 €7300 9 jaar 6%

Vervanging VR-combiketel door HR-
combiketel €270 €2100 Afhankelijk van

vervangmoment
Afhankelijk van

vervangmoment

Isoleren spouwmuur €800 €3100 4 jaar 10%

Vervanging enkel glas door HR++ glas €360 €4600 13 jaar 5%

Isoleren begane grond vloer €310 €2800 9 jaar 7%

De besparingen zijn berekend voor een drie persoons huishouden in een vrijstaande woning van gemiddelde afmetingen in Nederland met een HR-combiketel en

waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen.

Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de

HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie.

(Bron: www.milieucentraal.nl)

Energielabel



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: Strengdijk 78, 7887 TG Erica 
 
 
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? 
 

☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke? 
 

: Op 12-3-2010 is een akte van toedeling gepasseerd nav 
herinrichtingsblok Emmen-Zuid. Bij deze aktepassering 
is nieuwe perceelaanduiding, nieuwe perceelgrootte van 
kracht geworden. Als zodanig is de perceelgrootte tov 
de situatie bij aankoop in 2004 gewijzigd van 0.72.78 
naar 0.70.50 

b Zijn er 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.) 
 

☐ niet bekend  ☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke zijn dat? 
 

: Voor de bossingel aan zuidzijde van het perceel 
Strengdijk 78 is door de gemeente Emmen op 25-11-
2008 een aanlegvergunning (art 14 Wet op Ruimtelijke 
Ordening) afgegeven. 
In deel A punt 6 is reeds de situatie benoemd mbt de 
erfafscheiding aan de noordzijde welke vermoedelijk 
gaat over de beukenhaag, die ca 1,5 meter op het land 
van de eigenaar van het aangrenzende perceel zou 
staan volgens die eigenaar. Bij aankoop in 2004 was mij 
hierover niets bekend en zijn hierover geen mondelinge 
of schriftelijke afspraken gemaakt. 

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 

 Zo ja, waaruit bestaat die afwijking? 
 

: Vermoedelijk ten aanzien van de beukenhaag aan de 
noordzijde van het kadastrale perceel. Reeds hiervoor 
en bij punt 6 van deel A toegelicht. Of dit daadwerkelijk 
zo is heb ik nog niet kunnen vaststellen en/of heb ik een 
formeel schrijven van de eigenaar van het 
aangrenzende perceel van gehad. 

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

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, graag nader toelichten: 
 

: nvt 

Vragenlijst NVM
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e Heeft u grond van derden in gebruik? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, welke grond? 
 

:  

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 

 Zo ja, welke? 
 

:  

g Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? 
 

☐ ja  ☒ nee 

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

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, hoe lang nog? 
 

:  

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 

j Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? 
 

☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag: 
 

€.......... 

 Duur: 
 

:  

k Is er sprake van onteigening? 
 

☐ ja  ☒ nee 

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

☐ n.v.t  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja: Is er een huurcontract? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Welk gedeelte is verhuurd? 
 

:  

 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?  

☐ ja  ☒ nee 

Vragenlijst NVM



Vragenlijst over de woning

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

Zo ja, welke is/zijn dat? :

n Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? ☐ ja  ☒ 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?

☒ ja  ☐ nee

Zo ja, welke? : Verplichting rookmelders per 1-7-2022 nog niet 
gerealiseerd

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

☐ ja  ☒ nee

Zo ja, welke? :

q Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest? ☐ ja  ☒ nee

Zo ja, waarom? :

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

Zo ja, waarom? :

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

: Woonhuis

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? ☒ ja  ☐ nee

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? ☒ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u 
aangekaart?

:

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

Zo ja, waar? :

b Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? ☐ ja  ☒ nee

Zo ja, waar? :

c Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie?

☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee

☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee

☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? :

d Zijn de gevels ooit gereinigd? ☒ ja  ☐ nee
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Zo ja, volgens welke methode en wanneer? : Vermoedelijk voor aankoop in 2004, waarvan overigens 
geen gegevens bekend. Buitengevels lijken te zijn 
gezandstraald en voegen zijn zichtbaar opnieuw gedaan 
na originele bouwdatum.

3. Dak(en)
a Hoe oud zijn de daken? Platte daken: : Plat dak is in 2004 door aannemer vervangen en 

voorzien van isolatie, nieuw dakleer en afwerking. 
Eveneens loodaansluiting tussen platdak en gevel 
volledig opnieuw ingebracht.

Overige daken: : Leeftijd hellend dak onbekend. Vermoedelijk origineel 
en van voor mijn aankoop in 2004. Het dak is na 
originele bouwdatum tussentijds voorzien van nieuwe 
pannen.

b Heeft u last van daklekkages (gehad)? ☒ ja  ☐ nee

Zo ja, waar? : 1x bij de schoorsteen; dat was voor 2011 nav heftige 
regenval, waarbij bleek dat de loodaansluiting niet 
geheel optimaal was en is hersteld
1x bij doorgang woonkamer keuken; hetzelfde moment 
als het hiervoor genoemde, als gevolg van zeer harde 
zuid west / westen wind waardoor water platdak onder 
de loodlaag is doorgedrongen en tot enkele druppels 
water in de woning heeft geleid.

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

☒ ja  ☐ nee

Zo ja, waar? : Aan de westzijde is rondom de "knik" van de windveer 
van het schuine dak aangetast.
Aan de zuidzijde van het schuine dak sluiten de 
vogelschroten op een enkele plek niet.
Bij de aansluiting schuindak/platdak aan de linkerzijde 
(noordzijde van de woning) kan bij regenval wat water 
langs de loodslabben lopen.

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

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? : Plat dak, zie voorgaande opmerkingen bij  "hoe oud is 
het platdak". Vervanging heeft destijds plaatsgevonden 
vanwege de staat van het dak en de bijbehorende 
lekkage.

e Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? ☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? ☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee

Is er sprake van volledige isolatie? ☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : Dakbeschot schuin dak is niet geïsoleerd. Er is wel 
glaswol aangebracht achter de gipsplaten plafond 
afwerking in 2004.

f Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? ☐ ja  ☒ nee

Zo ja, toelichting: :

g Zijn de dakgoten lek of verstopt? ☒ ja  ☐ nee

Zo ja, toelichting: : Dakgoot zuidzijde is beschadigd als gevolg van 
afwaaiende dakpan tijdens een hevige storm

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

: 2011 (deels namelijk tuindeuren, achterdeur, zijdeur, 
ramen keuken)

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? ☐ ja  ☒ nee

Zo ja, door wie? :

b Functioneren alle scharnieren en sloten? ☒ ja  ☐ nee

Zo nee, toelichting: : Uitzet raam grote slaapkamer klemt bij sluiten/openen.
Bedieningsband rolluik grote slaapkamer links is 
beschadigd waardoor deze niet meer vlekkeloos loopt.

c Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? ☒ ja  ☐ nee

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet? : Daar waar sleutels van toepassing zijn

d Is er sprake van isolerende beglazing? ☒ ja  ☐ nee

Is er sprake van volledige isolatie? ☐ ja  ☒ nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : Badkamer en WC raam

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

☐ ja  ☒ 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?
☐ ja  ☒ nee

Zo ja, waar? :

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

Zo ja, waar? : De wand waar de houtkachel staat, voordat de 
houtkachel is geplaatst en isolatie is aangebracht. Dat 
was vóór 2012. Daarna niet meer.
In de hoek van de werkkamer, beneden links van het 
raam.

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

☒ ja  ☐ nee

Zo ja, waar? : 1e slaapkamer links, scheur in wand rechtsboven 
deurkozijn en midden van de muur grenzend aan 
schuine kap.
1e slaapkamer links, kleine scheur in gipsplafond vlakbij 
overgang schuine wand  en ter hoogte van lichtpunt.
2e slaapkamer links, rechtsboven van kozijn inpandige 
kast, scheur. 
Slaapkamer rechts, scheur rechtsonder bij het rechter 
raam
Slaapkamer rechts, beschadiging stucwerk in wand
rechts van de deur.
Slaapkamer rechts, aantal deuken in laminaatvloer
Overloop, linkerzijde bij deurkozijn 1e slaapkamer, links- 
en rechtsboven van het kozijn.
Overloop, rechterzijde, scheur boven deurkozijn van de 
rechter (grote) slaapkamer. 
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Bijkeuken, scheur op de wand links van de buitendeur 
(gezien vanaf de buitendeur)
WC links boven kozijn, scheur in wand.
Wand achter de houtkachel, scheur in wand.

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

Zo ja, waar? : Stukje voegwerk afgebroken bij bad einde.
Mosaic tegeltje onderaan de wastafel wandophanging 
ontbreekt.
Bij tegelvloer toilet klinken een paar tegels hol.
Niet alle plinten op begane grond zitten vast of zijn 
aanwezig.
Niet alle plinten op verdiepingsvloer zijn afgewerkt.
In de slaapkamers zitten scheuren in stucwerk op de 
overgang van wand naar schuin dak.
Stucwerk op sierlijst in 2e slaapkamer links, 
rechtsboven raam heeft losgelaten over enkele 
centimeters.
Bij lichtschakelaar in gang achterhuis is stucwerk 
beschadigd.
Diverse plekken hoeken beschadigd (oa bij achterdeur, 
bij verwarming gang achterhuis, bij kelderdeur)
Scheurtje in tegel bij deurkozijn bijkeuken/keuken aan 
bijkeukenzijde (links onder bij deurkozijn).
Gat in tegelvloer keuken ter hoogte van vaatwasser.

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

☒ ja  ☐ nee

Zo ja, waar? : houten vloer beneden kraakt op een aantal plaatsen

f Is er sprake van vloerisolatie? ☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee

Is er sprake van volledige isolatie? ☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : houten vloer woonkamer/werkkamer/hal ,  betonvloer 
keuken / bijkeuken (op zand gestort beton)

6. Kelder, kruipruimte en fundering
a Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? ☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee

Zo ja, waar? :

b Is de kruipruimte toegankelijk? ☒ ja  ☐ nee

Is de kruipruimte droog? ☐meestal  ☒ ja  ☐ nee

Zo nee of meestal, toelichting: : Toegankelijkheid kruipruimte: er is 1 kruipluik ter hoogte 
van achterdeur. Bij aankoop in 2004 waren er ook 
openingen in de houten vloer in de werkkamer (hoek 
links van het raam) en woonkamer (hoe rechts van de 
tuindeuren) welke bij het leggen van de houten vloer in 
2004 zijn dichtgelegd.

c Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? ☐ soms  ☐ ja  ☒ nee

Zo ja of soms, toelichting: : Kelder wordt/is max 3 x per jaar bezocht voor opnemen 
waterstanden / afsluiten waterpunten ivm strenge vorst. 
Op die momenten geen bijzonderheden waargenomen 
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tav dit punt.
d Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 

wateroverlast geweest?
☒ ja  ☐ nee

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

☐ n.v.t  ☒ ja  ☐ nee

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit 
geleid?

: Er stond na hevige stortbuien een plasje water in de 
kelder, wellicht/vermoedelijk doordat water via ventilatie 
raam naar binnen is gelopen

7. Installaties
a Wat voor warmte-installatie is er aanwezig?

(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-
systeem.)

: cv installatie

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

: Remeha, oktober 2013

Leeftijd: : 8

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? : 2021

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? ☒ ja  ☐ nee

Zo ja, door wie? : Assen Installatietechniek uit Sleen

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? : CV installatie meer dan 1x per jaar bijvullen

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? : Geen lekkages bekend / waargenomen

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

Zo ja, waar? :

f Heeft u vloerverwarming in de woning? ☐ ja  ☒ nee

Zo ja, waar? :

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

Zo ja, welke? : De oorspronkelijke bestemming van de werkkamer 
beneden is slaapkamer. De gemonteerde radiateur in 
deze ruimte is afgestemd op de oorspronkelijke 
bestemming van die ruimte.

h Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? ☐ ja  ☒ nee

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? : ☐ nader overeen te komen  ☐ ja  ☐ nee

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd? ☐ ja  ☒ nee
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Kan het huurcontract worden overgenomen door koper? ja  nee

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door 
wie? Jaar:

:

Installateur: :

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst? ja  nee

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? 
Jaar:

:

Aantal kWh: :

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de 
zonnepanelen?

:

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie? ja  nee

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald? n.v.t  ja  nee

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

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

: 2019

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

: Februari 2022

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

k Is de elektrische installatie vernieuwd? ja  nee

Zo ja, wanneer? : Trek kachelpijp: bij windrichting uit zuidelijke richting (Z, 
en ZZW) vanaf ca windkracht 4 wil de kachelpijp niet in 
1x trekken.

Zo ja, welke onderdelen? :

l Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? niet bekend  ja  nee

Zo ja, welke? : Vaatwasser is defect.
Tegelijk gebruik van oven/vaatwasser/waterkoker in de 
keuken leidt tot overbelasting op1 electragroep.

ja  nee

ja  nee

ja  nee

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

Zo ja, welke? : Hals van de keukenkraan lekt 

b Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? 
Zo nee, welke niet? :

c Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? 

d Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.? ja  nee
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Zo ja, welke? :

e Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? ☐ ja  ☒ nee

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden 
onderhouden?

: In de kruipruimte onder de badkamer bevinden zich wel 
restanten van een gedempte betonnen put.

9. Diversen
a Wat is het bouwjaar van de woning? : 1956

b Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? ☐ niet bekend  ☒ ja  ☐ nee

Zo ja, welke en waar? : dakbeschot

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

Zo ja, waar? :

e Is de grond verontreinigd? ☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? ☒ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? ☒ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee

f Is er een olietank aanwezig? ☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? ☒ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? :

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? ☐ n.v.t  ☐ ja  ☒ nee

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

☐ ja  ☒ nee

Zo ja, waar? : Geen overlast; er zijn wel muizen en insecten (maar dat 
is normaal als je in buitengebied woont).

h Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam? ☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee

Zo ja, waar? :

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? ☒ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee

Zo ja, wanneer? :

Zo ja, door welk bedrijf? :

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

Zo ja, waar? :
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j Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? ☒ ja  ☐ nee

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? : Schuur: sanering asbestdak en renovatie / vervanging 
dak

Zo ja, in welk jaartal? : 2018

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? : Hardeman Isolatie , Bouwbedrijf Vrielink en Bork

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

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee

Zo ja, welke? :

l Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? ☒ ja  ☐ nee

Zo ja, welke label? : D

10. Vaste lasten
a Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? € 621,-

Belastingjaar? : 2022

b Wat is de WOZ-waarde? € 375.000,-

Peiljaar? : 1-1-2021

c Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € 364,-

Belastingjaar? : 2021

d Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? € 322,-

Belastingjaar? : 2022 (bedrag betreft eigenaar en gebruiker deel)

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

Elektra: €..........

Blokverwarming: €..........

Anders: : Gas en elektra ingaande 1-1-2022 per maand (nieuwe 
tarieven)

Te weten: € 213,-

f Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 
(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

☐ ja  ☒ nee

Zo ja, welke? :

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

☐ ja  ☐ nee

Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? Afkoopsom €..........

Duur: :

g Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar? €..........
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Heeft u alle canons betaald? ☒ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee

Is de canon afgekocht? ☒ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee

Zo ja, tot wanneer? :

h Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? ☐ ja  ☒ nee

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen? ☐ ja  ☒ nee

Zo ja, hoe hoog en waarvoor? :

i Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? ☐ ja  ☒ nee

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal 
worden aangevraagd?

:

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar? €..........

11. Garanties
a Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper?

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)
☐ ja  ☒ nee

Zo ja, welke? :

12. Nadere informatie
a Overige zaken

(Overige zaken die de koper naar uw mening moet 
weten)

: Mogelijkheid bestaat dat er zich ondergronds nog 
puinresten door stortingen van vorige eigenaren langs 
de rijbak / paddocks bevinden. 
Heater in schuur is voor het laatst gebruikt in 2011.  
Er is een uilenkast aanwezig in de schuur, welke wordt 
gecontroleerd door een vertegenwoordiger van de 
uilenvereniging. Sinds de renovatie in 2018 is er geen 
nest meer geweest.
Het ventilatierooster in het keukenraam zit vast. Folie 
van diverse keukendeuren is gescheurd/laat los.
Er zit een breuk in de ruit van de houtkachel.
Lichtpunt in plafond 1e slaapkamer links werkt niet.
Het is verkoper niet bekend of er puin onder de
bestrating ligt en waar dit eventuele puin uit bestaat. 
Aantal kozijnen zijn in slechte staat (lange raam
woonkamer zuidzijde, ramen van de keuken). 
Bij zeer harde wind uit zuidwestelijke richting 
gecombineerd met (hevige) regenval en/of waterstand
op het platte dak, kan (zonder beschermende
maatregelen) water onder de loodslabben doordringen
en tot lekkage leiden in de woning ter hoogte van de
deur van woonkamer/keuken en muur gang achterhuis
(originele buitenmuur van het voorhuis). Verkoper heeft 
daar 1x last van gehad (2007) en maatregelen genomen 
waardoor dit niet meer is voorgekomen.
Het is bij verkoper niet bekend of houtvernietigende
organismen in de bijgebouwen aanwezig zijn en/of heeft
daar geen onderzoek naar gedaan.
Zolderruimte is aanwezig, echter afgesloten. In de 
zolderruimte kan een volwassen persoon staan.
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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: D. Pals Naam: 
Plaats: Erica Plaats: 
Datum: 25-02-2022 Datum: 

Handtekening: Handtekening: 

Gegevens NVM-makelaar

Kantoornaam: Bert Stadman Makelaardij o.g.
Adresgegevens: Burg de Kockstraat 20 a, 7861 AD Oosterhesselen
Telefoonnummer: 0524-581111
E-mailadres: info@bertstadman.nl

Vragenlijst NVM



Lijst van zaken 

 
Persoonlijke gegevens 
Adres te verkopen woning: Strengdijk 78, 7887 TG Erica 
Datum: 24-02-2022 
 
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: 
 hangkast /ladenkast slaapkamers noordzijde ☐ ☒ ☐ ☐ 
 servieskast, TV kast, dressoir, bijkeuken kast ☐ ☒ ☐ ☐ 

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: 
 blender ☐ ☒ ☐ ☐ 
 waterkoker ☐ ☒ ☐ ☐ 
 opschuimer ☐ ☒ ☐ ☐ 
 potten, pannen, bestek (keukengerei) ☐ ☒ ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

 
Sanitair/sauna 
Toilet met de volgende toebehoren: 

 Toilet ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Toiletrolhouder ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Toiletborstel(houder) ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Fontein ☒ ☐ ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Badkamer met de volgende toebehoren: 
 Ligbad ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Jacuzzi/whirlpool ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Douche (cabine/scherm) ☒ ☐ ☐ ☐ 
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  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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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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) ☒ ☐ ☐ ☐
 ☐ ☒ ☐ ☐
 ☐ ☐ ☐ ☒

Optrekstang in werkkamer
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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, 
Douwe Pals 

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

Koper, 
(en echtgeno(o)t(e)/partner) 
 
plaats en datum:  

 
Erica 
24-02-2022 
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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?



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

Soort dak

Dakmateriaal

Tuin

Diepte tuin

Breedte tuin

Ligging

Kwaliteit

Onderhoud buiten

Onderhoud binnen

Schuurberging

Woonhuis

Eengezinswoning

1956

134 m²

525  m³

262,5 m²

4 m²

11.5 m²

5

4

Cv-installatie

Remeha, 

2013,

Plafondisolatie, muurisolatie,  dubbelglas

Zadeldak

Pannen

Achtertuin, voortuin, zijtuin

158 m

36 m

Zuidwest

Goed

Redelijk tot goed

Goed

Vrijstaande schuur met o.a. 5 paardenboxen

Kenmerken



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
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en heerlijke koffie schenkt en we graag tijd vrijmaken 

voor een vrijblijvend gesprek? 

Wist u dat?



Bert Stadman Makelaardij

Burg de Kockstraat 20a  |  7861AD  Oosterhesselen
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https://www.bertstadman.nl/


