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Omschrijving 
 
Hier vind je simpele luxe waar we tegenwoordig zo gek op zijn: rust, warmte, intimiteit, sfeer, gezelligheid, 
geborgenheid, privacy en ruimte, héél veel ruimte!   
  
Wat een geweldige combinatie van buiten wonen, terwijl alle wenselijke voorzieningen zich op relatief korte 
afstand bevinden. Hier wordt de definitie van woongeluk op het Drentse platteland zeker ingevuld!   
  
Deze royaal-stoere Saksische (langgevel) woonboerderij met voor meerdere doeleinden geschikte 
bijgebouwen, ligt aan de rand van dit pittoresk Drents dorpje, onder de rook van Emmen, waar het gevoel 
van rust en ruimte heerst. Zonder poespas, maar bomvol sfeer!   
En verrassend veel ruimte is ook echt wat de woning je biedt, waarbij meerdere mogelijkheden tot gebruik 
en bewoning denkbaar zijn. Om zomaar enkele suggesties te opperen waar dit object zich uitstekend voor 
leent: riant vrijstaand wonen in een degelijke en goed verzorgde woonboerderij met authentieke sfeer en 
schitterende details – een praktijk-/kantoor-/workshop-/atelierruimte aan huis met waarborging van je privacy 
privé – een speel-/chill-/ontspanningsruimte – bijgebouwen voor hobby,-werk,-klus- en/of opslagruimte –
dubbele bewoning of kangoeroe-wonen, bijvoorbeeld voor inwonende (oudere)kinderen of ouders behoort 
ook tot de mogelijkheden, maar een gastenverblijf of B&B ruimte is ook mogelijk. Vele invullingen zijn hier 
mogelijk!   
  
De boerderij is van origine in 1909 gebouwd en sinds 1997 in meerdere fases verbouwd en grotendeels 
aangepast naar de huidige tijd met een smaakvolle, gezellige en authentieke sfeer door onder meer het 
behoud van fraaie authentieke elementen. Eerlijk, puur en tijdloos mooi zijn de stoere binten, stalraampjes, 
glas-en-lood-ramen, raampartijen met roedeverdeling, hoge houten verdiepingsvloeren met balkenplafonds, 
de houten en strak moderne plavuizen vloeren en veel raampartijen met licht schilderwerk waardoor een 
optimale ruimtebeleving is ontstaan die u zal raken, zodra u de woning betreedt.   
  
Het woonprogramma van zowel de benedenverdieping als de verdieping is praktisch. Alle ruimtes zijn 
functioneel en voor diverse mogelijkheden te gebruiken. Hierdoor zeer geschikt voor een (groot) gezin met 
kinderen, maar ook voor diegenen van wie de kinderen inmiddels de deur uit zijn, maar wel de ruimte willen 
bieden aan logees. Beneden is onder andere een slaap- en badkamer aanwezig en is er dus sprake van 
levensloopbestendig wonen. De 1ste verdieping telt 5 slaapkamers, verkeers- en bergruimte en een tweede 
badkamer. Boven het leefgedeelte van achterhuis is nog een enorme zolderruimte die eventueel naar eigen 
inzicht kan worden verbouwd.   
  
Achter de boerderij ligt een royaal bestraat terrein voor parkeren van meerdere auto’s en in de (bezolderde) 
kapschuur is er bovendien een garage en daarnaast een overdekte parkeerruimte (met oplaadpunt voor een 
elektrische auto), zodat 3 auto’s droog en vorstvrij geparkeerd kunnen worden. In de volledig onderkelderde, 
vrijstaande (dubbele) stenen garage met volledig begaanbare zolderruimte is eveneens onderdak voor nog 
eens 2 auto’s, maar de ruimte leent zich ook uitstekend voor hobby of opslag van spullen. De aanwezige 
houten tuinberging is verdeeld in twee segmenten; in het ene gedeelte kan het tuingereedschap veilig en 
droog worden opgeborgen en het andere gedeelte kan desgewenst gebruikt worden om onderdak te bieden 
aan dieren; denk aan bijvoorbeeld geiten of kippen. Meer dan voldoende externe (berg)ruimte!  
  
De royale kavel van 2270 m² biedt de tuinliefhebber optimaal gelegenheid om zich uit te leven, en voor 
(klein)kinderen en/of (huis)dieren is er voldoende ruimte om te (g)razen. Daarentegen een uitgelezen plek 
om tot ’s avonds laat, in de luwte van de begroeiing te genieten van de rust en privacy of je bijvoorbeeld 
eens bij een langzaam ondergaande zon ontspannen te verliezen in een goed boek met een glaasje binnen 
handbereik. En als het wat frisser wordt ga je lekker binnen zitten in het ‘theehuisje’. De tuin draagt het 
gehele jaar bij aan het woongenot, biedt tijdens zomerse dagen ieder moment van de dag zon- en 
schaduwplekjes en is fraai aangelegd met een flink gedeelte gazon, afgewisseld met beplante borders, 
hagen, diverse bomen, struiken, in alle seizoenen bijbehorende bloemen en meerdere zitjes, waarvan één 
met houtgestookte pizza-oven.   
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De ligging is landelijk, met vrij uitzicht over weilanden. Over de voorgelegen klinkerstraat rijdt zelden een 
auto; de Dorpsstraat is de doorgaande weg door het dorp.   
  
Hier vind je de basis voor ontspanning, inspanning, inspiratie en creatie. Een object op een perfecte locatie 
om wonen, vrije tijd en werk te combineren.   
Een geweldig huis en prachtige tuin om samen met het gezin, familie en vrienden te genieten van alles wat 
het leven zo aantrekkelijk maakt. Zien, voelen, beleven en vervolgens in te gaan wonen!  
   
  
INDELING:  
Begane grond:  
entree – zeer indrukwekkende ontvangsthal met vaste kast en trapopgang naar de verdieping – meterkast – 
toilet met fontein – kantoor-/werk-/studeerkamer – woon-/leefkamer achterhuis (gaaf!), ruim, sfeer, moderne 
plavuizenvloer, open(hout)haard, toegang naar buiten middels schuifpui – keuken-/eetruimte – berging met 
trapopgang naar zolder – stookruimte met opstelplaats cv-ketel – bijkeuken/wasruimte met aansluitpunten 
voor de wasmachine en droger, gootsteen met warm + koud water – slaapkamer met 
inbouw(garderobe)kasten v.v. schuifwanden – modern uitgevoerde badkamer met inloopdouche, ligbad, 
designradiator en wastafelmeubel met dubbele kranen – woonkeuken met hoogglanszwarte hoekkeuken 
voorzien van granieten aanrechtblad, rvs achterwand en uitgerust met (inbouw)apparatuur: vaatwasser, 
koelkast, Amerikaanse koelkast, gaskookplaat, combimagnetron, stoomoven en afzuigkap – via de keuken 
toegang tot de woonkamer middels dubbele deuren met glas in roedes, voorzien van massief hardhouten 
vloerdelen, zandstenen schouw met sfeer(gas)haard en openslaande deuren naar terras.   
  
Verdieping:   
overloop met vide – 2e badkamer met ligbad, toilet, wastafel en dakraam – 5 slaapkamers – (logeer)kamer – 
garderobekamer/inloopkast – riante, voor meerdere doeleinden geschikte zolderruimte, bereikbaar via een 
vaste trap.   
   
  
Kenmerken:  
- Type woning: vrijstaande woonboerderij   
- Bouwjaar: 1909 en in de loop van de jaren in meerdere fasen verbouwd en gemoderniseerd  
- Perceeloppervlakte: 2270 m²  
- Gebruiksoppervlakte wonen: 355 m2  
- Overige inpandige ruimte: 66 m2  
- Externe bergruimte: circa 168 m2  
- Inhoud: 1976 m³  
- Aantal kamers: 9 (6 slaapkamers, waarvan 1 op de begane grond)   
- Aantal badkamers: 2, waarvan 1 op de begane grond   
  
Extra info:   
- Lagere energielasten door 31 zonnepanelen, nieuw gemonteerd in 2021;   
- In 2010 zijn de gevels voorzien van nieuw voegwerk;  
- Stijlvolle rieten kap; dakvlak noordwest zijde in 2009 vernieuwd en het overige dak van de boerderij wordt  
  eveneens voorzien van een nieuw rietpakket met schroefdak waarbij tevens (m.u.v. de zolderruimte)  
  isolatie wordt toegepast. De rietdekker is recent gestart met de werkzaamheden. Met een beetje geluk ziet  
  u de ambachtslieden aan het werk tijdens een bezichtiging;  
- Met de renovatie van het rieten dak worden 9 nieuwe dakramen geplaatst;        
- Houten kozijnen met deels dubbele beglazing, diverse ramen zijn voorzien van voorzetramen, de  
  authentieke metalen stalramen zijn voorzien van enkele beglazing;   
- Gedeeltelijk voorzien van muur- en dakisolatie. De zolderruimte is van binnenuit na te isoleren;  
- Centrale verwarming middels radiatoren v.v. thermostatische kranen die in zones regelbaar zijn,  
  aangestuurd door een Nefit HR combiketel (bouwjaar: 2005, eigendom);   
- Warm water door middel van een Nefit (120 liter) boiler (bouwjaar: 2021, eigendom);  
- Beeldbepalende c.q. waardevolle boom op het perceel;   
- Oprit afsluitbaar middels een smeedijzeren, dubbele poort;  
- Aangesloten op alle nutsvoorzieningen en riolering. Tevens glasvezel aangelegd;  
- Er is een oplaadpunt voor een elektrische auto.  
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Info brinkdorp Noord-Sleen en directe omgeving:  
Noord-Sleen is een klein, gezellig en langgerekt esdorp met circa 475 inwoners, heeft nog veel Saksische 
boerderijen en er heerst een grote saamhorigheid onder de bewoners. In het dorp zijn diverse 
voorzieningen, waaronder een openbare basisschool met vrij toegankelijke speeltuin, verwarmd openlucht 
zwem(bos)bad, recreatieplas ‘de Kibbelkoel’, particuliere manege ‘De Hullen’ en het gastvrije café-restaurant 
Wielens waar vele activiteiten plaatsvinden. Voor alle overige faciliteiten heeft Noord-Sleen een gunstige 
ligging ten opzichte van Sleen en Emmen, op respectievelijk 2 en 7 kilometer afstand.  
Leven in Noord-Sleen betekent ook vooral dat je er veel op uit gaat, met de fiets of lopend. De 
mogelijkheden in de omliggende uitgestrekte natuur zijn eindeloos, met prachtige fiets- en wandelroutes, o.a. 
in het nabij gelegen Boswachterij Sleenerzand met de ‘knapzakroute ’t Haantje-Noord-Sleen, talloze 
prachtige doorkijkjes en stillevens, fantasievolle objecten, gletsjerkuil, bewoonde dassenburchten, etc.  
      
Sleen ligt ten zuiden van Noord-Sleen en is één van de meest authentieke brinkdorpen in Drenthe en telt ca. 
2300 inwoners. De bewoners en toeristen stellen prijs op de sfeer evenals de rust en de mooie, bosrijke 
omgeving. Sleen heeft alle basisvoorzieningen, zoals winkels voor de dagelijkse boodschappen, (basis-
)scholen, huisarts,- tandarts,- en fysiotherapiepraktijk en diverse sportverenigingen binnen de grenzen. Het 
Pieterpad en het Drenthepad lopen door het dorp. Bezienswaardigheden zijn de NH Kerk (15e eeuw), de 
molen 'de Hoop' en het voormalige gemeentehuis met zijn karakteristieke gevel. Het 'Armhoes' is een 
monument en bekend vanwege de tv-opnames van de serie 'Bartje'. Voor 1998 was Sleen de hoofdplaats 
van de gelijknamige gemeente. Na 1998 maakt Sleen deel uit van de gemeente Coevorden.   
  
Een gezellig dagje ‘statten’ in Emmen met onder andere de mooiste dierentuin (Wildlands Adventure) van 
Nederland, is een andere vorm van ontspanning, die ook prima op de fiets te ondernemen is.   
Als je het soms wat verderop wilt zoeken, dan rijd je met de auto binnen enkele minuten naar de N381 of 
verkeersknooppunt 'Holsloot' A37/N34 met file-vrije-verbindingen richting het Westen en Duitsland.  
  
  
Wilt u zelf de prachtige ligging evenals de gezelligheid van het dorp en de boerderij en de ruimte van de 
bijgebouwen ervaren? Schroom niet en neem contact met ons op om een afspraak te maken voor een 
bezichtiging. Wie weet bent u wel de toekomstige, trotse bezitter van deze fantastische stek!  
  
 
 
 
 
 
Disclaimer   
De verkoopbrochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze 
brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk 
gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden, et cetera. Deze informatie moet in combinatie met een 
bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te 
treden. 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. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.
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Kenmerken 
Vraagprijs € 885.000,00 
Soort Woonhuis 
Type woning Vrijstaande woning 
Aantal kamers 9 kamers, waarvan 6 slaapkamer(s) 
Inhoud woning 1.976 m3 
Perceel oppervlakte 2.270 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie 355 m2 
Soort woning Woonboerderij 
Bouwjaar 1909 
Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, in bosrijke omgeving, 

landelijk gelegen 
Tuin Achtertuin, voortuin, zijtuin, tuin rondom, zonneterras 
Hoofdtuin Achtertuin  875 m2  
Garage Vrijstaand steen, vrijstaand hout, carport 37 m2 
Energielabel C 
Verwarming C.V.-Ketel 
Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas, Voorzetramen 
Voorzieningen Alarminstallatie, TV kabel, Buitenzonwering, Rookkanaal, Dakraam, 

Natuurlijke ventilatie 
C.V.-ketel Nefit HR (Gas gestookt combiketel uit 2005, eigendom) 
   

Locatie 
Odoornerweg 1  
7846 TA  NOORD-SLEEN 
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Kadaster 
 
 

Kadastrale gegevens 
Adres Odoornerweg 1 
Postcode / Plaats 7846 TA  Noord-Sleen 
Gemeente Sleen 
Sectie / Perceel O / 101 
Oppervlakte 2.270 m2 
Soort Volle eigendom 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 september 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Sleen
O
101

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Odoornerweg 1



 
Lijst van zaken 
   

  1 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

Persoonlijke gegevens 
  
Adres te verkopen woning:         Odoornerweg 1, 7846 TA Noord-Sleen      
  
 
 
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:  
-  ☐ ☒ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
 

   



 
Lijst van zaken 
   

  2 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

 
(Voorzet) openhaard met toebehoren ☒ ☐ ☐ ☐ 
Allesbrander ☐ ☐ ☐ ☒ 
Houtkachel ☒ ☐ ☐ ☐ 
(Gas)kachels ☒ ☐ ☐ ☐ 
Designradiator(en) ☒ ☐ ☐ ☐ 
Radiatorafwerking ☒ ☐ ☐ ☐ 
Overig, te weten: 

- spiegelwanden ☐ ☐ ☐ ☒ 
- schilderij ophangsysteem ☐ ☐ ☐ ☒ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Keuken 
Keukenblok (met bovenkasten) ☒ ☐ ☐ ☐ 
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- kookplaat ☒ ☐ ☐ ☐ 
- afzuigkap ☒ ☐ ☐ ☐ 
- koelkast ☒ ☐ ☐ ☐ 
- combi-magnetron ☒ ☐ ☐ ☐ 
- stoomoven ☒ ☐ ☐ ☐ 
- vaatwasser ☒ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Keukenaccessoires, te weten:     
-  ☐ ☐ ☐ ☒ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Sanitair/sauna 
Toiletaccessoires: 

- Indien / voor zover aanwezig ☒ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

     



 
Lijst van zaken 
   

  3 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     
Badkameraccessoires: 

- Indien / voor zover aanwezig ☒ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

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 ☐ ☐ ☐ ☒ 
Raamluiken ☒ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
     

  



 
Lijst van zaken 
   

  4 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

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

- Voorzetramen ☒ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

5 
 

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 
 
 
 
  X 

Gaat 
mee 

Wordt 
overgenomen 
door koper 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bijlage(n) over te nemen contracten: 

 
 
 
 
 
Voor akkoord,  
 
 

 

Verkoper(s) 
 
 
__________________________ 
 

 
 
 
__________________________ 

naam: naam: 
plaats: plaats: 
datum:  datum:  
  
 
 
 

 

Koper(s) 
 
 
__________________________ 
 

 
 
 
__________________________ 

naam: naam: 
plaats: plaats: 
datum:  datum:  
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 
 
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 kunt u deze 
doorhalen. 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:    Odoornerweg 1, 7846 TA Noord-Sleen 
 
 
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? 

 
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?  
 

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?  
 

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: 
 

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?   ☐ ja ☒ nee 

(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)       
Zo ja, welke? Zie ook eigendomsakte Hyp4, deel 80333, nummer 90 (afschrift bijlage informatiebrochure) 
 

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? 
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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 
 NB:  Er is 1 waardevolle boom (zomereik) op het perceel aanwezig; Deze staat ook op de lijst van 

“Waardevolle bomen Gemeente Coevorden”. Verkoper heeft deze onlangs laten snoeien (deels met 
subsidie). 

 
j. Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling?       ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen?       
Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? 
 

k. Is er sprake van onteigening?        ☐ ja ☒ nee 
 

l. Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik?  ☐ ja ☒ nee 
Is er een huurcontract?          
Zo ja: 

 - 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?       
   Zo ja, hoeveel? €       
 - heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?      
   Zo ja, welke?  
 
m. Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie  

of een andere instantie? (bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden,  
recht van overpad, erfafscheidingen e.d.)       ☐ ja ☒ nee 

 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?   
 
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?     ☐ ja ☒ nee 

(bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met praktijkgedeelte,  
of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt)          
Zo ja, waarom? 
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s. Hoe gebruikt u de woning nu? (bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel opslag)   Als woonhuis 
 Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?      ☒ ja ☐ nee  

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?    ☐ ja ☒ nee 
Zo ja, 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?  In de woonkamer. Volgens onderzoek komt dit door het verouderd rieten dak, dat op dit 

moment wordt vervangen.  
 

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

 
c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 
 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Is er sprake van volledige isolatie?        ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  
Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?     
 

d. Zijn de gevels ooit gereinigd?        ☐ ja ☒ nee 
 Zo ja, volgens welke methode en wanneer?  
 
3. Dak(en) 
 
a. Hoe oud zijn de daken?  

- Kapschuur: 2003  
 - Woonhuis: rieten dak westzijde: 2009, rieten dak oostzijde: 2022 
 - Stal schuur: 2017  

 
b. Heeft u last van daklekkages (gehad)?       ☒ ja ☐ nee  
 Zo ja, waar? In de woonkamer. 

 
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? Het betreft een woonboerderij van ruim 100 jaar oud. Ofwel het is niet allemaal recht.  

 
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? Het rietpakket aan de oostzijde wordt vervangen. 
 

e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 
Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? (van binnenuit middels rockwool)  ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 
Is er sprake van volledige isolatie?      ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 
Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? Zolderruimte achterhuis zover bekend. 
 

f. Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt?       ☐ ja ☒ nee        
 Zo ja, toelichting: 
 
g. Zijn de dakgoten lek of verstopt?        ☐ ja ☒ nee 
 Zo ja, toelichting:  
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4. Kozijnen, ramen en deuren 
 
a. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd?        Deels 2022 

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

b. Functioneren alle scharnieren en sloten?       ☒ ja ☐ nee 
 Zo nee, toelichting: 

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

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet? 
 
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?  
- Voorzetramen westzijde 
- Enkele stalramen in de berging en speelkamer alsmede de bovenlichten ter hoogte van de  
  terrasdeuren in de woonkamer. 
 

e. Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? 
(denk o.a. 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?  

 
c. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren,  

plafonds en/of wanden aanwezig?        ☐ ja ☒ nee 
 Zo ja, waar? Enkele overgangsnaden in het plafond (krimp)scheurvorming aanwezig. Dit kan eenvoudig verholpen 

worden middels schilderbeurt.   
 

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

 Zo ja, waar? Het tegelwerk is prima functioneel, plaatselijk ouder en enkele plavuizen zijn beschadigd.  
Loslatend behang, zie vochtplek. Wordt opgelost met nieuwe rieten dakbedekking. 

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

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?   ☐ ja ☒ nee 
 Zo ja, waar?  

 
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?  
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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?                     Niet van toepassing  

Is de kruipruimte droog?           
Zo nee of meestal, toelichting: 
 

c. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?                  Niet van toepassing  
Zo nee of soms, toelichting: 
 

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

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

(bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem)  
Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze?            
- Nefit / 2005 
- Warm water d.m.v. 120 liter boiler (Nefit, bouwjaar 2021) 

 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?                       2021 
Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?                                                   ☒ ja ☐ nee 
Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie?    ☐ ja ☒ nee  
(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden)   

 Zo ja, wat is u opgevallen?  
 
b. Zijn er radiatoren die niet warm worden?       ☐ ja ☒ nee  
 Zo ja, welke?  

 
c. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?      ☐ ja ☒ nee  
 Zo ja, waar en welke?  

 
d. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren?     ☐ ja ☒ nee  
 Zo ja, waar? 

 
e. Heeft u vloerverwarming in de woning?        ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, waar? Badkamer begane grond.  
 

f. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?      ☐ ja ☒ nee  
 Zo ja, welke?  
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g. 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 
Zo ja, kan het huurcontract worden overgenomen door koper?       
In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door wie? 
- Jaar: 2021        
- Installateur: Solar Sunroofs 
Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst?   ☒ ja ☐ nee 
Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? 
- Jaar: september 2021 t/m augustus 2022 
- Aantal kWh: 6900 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?          
Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald? 
 

h. In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren       2022 
geveegd/gereinigd?  
 

i. Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt?       2022  
Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?   ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 
 

j. Is de elektrische installatie vernieuwd?       ☒ ja ☐ nee 
 Zo ja, wanneer en welke onderdelen?  

- In 2022 in de tuin, 2010 elektra, o.a. groepenkast vernieuwd in de woning.   
 

k. Zijn er gebreken aan de (technische) installaties?    ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  
 Zo ja, welke?  

 
8. Sanitair en riolering 
 
a. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? ☐ ja ☒ nee 
 Zo ja, welke? Wel sporen van gebruik zichtbaar.  

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

 
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  
 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? 
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9. Diversen 
 
a. Wat is het bouwjaar van de woning? 1909. 

 
b. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig?   ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 
 Zo ja, welke en waar?   

- Beplating (plafond en op de deur) in de C.V.-ruimte. 
 

c. Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd,   ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  
dat is aangeschaft tussen 1955 en 1982? 
 

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?          
 Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?    
 
f. Is er een olietank aanwezig?      ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 
 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?        

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? 
 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?        
 
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? 
 

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?       
 Zo ja, wanneer en door welk bedrijf?  
   
i. Is er sprake van chlorideschade? (betonrot)     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

(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)          
Zo ja, waar? 

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

- In de loop der jaren diverse keren verbouwd en gemoderniseerd.  
 
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 (definitief) energieprestatiecertificaat/energielabel?  ☒ ja ☐ nee 
 Zo ja, welke label?  C, geldig tot 12-02-2030. 
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10. Vaste lasten 
 
a. Hoeveel betaalde u voor de laatste  aanslag onroerendezaakbelasting?   € 1.254,81 

Belastingjaar: 2022 
 
b. Wat is de WOZ-waarde?         € 755.000,= 

Peiljaar: 01-01-2021  
 
c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?    € 515,= 

Belastingjaar: 2022   
 
d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?     € 304,36 

Belastingjaar: 2022   
 

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven?  
- Gas + Elektra           € 523,= 

 
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?       ☐ ja ☒ nee 
Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op een koper.  
Neem hiervoor contract op met de betreffende leverancier.        

 Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom?  
Afkoopsom:           
Duur:             
 

g. Is er sprake van erfpacht of opstalrecht:       ☐ ja ☒ nee 
 Hoe hoog is dan de canon per jaar?          
 Heeft u alle canons betaald?         
 Is de canon afgekocht?           
 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?       
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11. Garanties 
 
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 (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 
 
 
 
 

 
 

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.  
 
 
 
========================================================================================= 
 
 
 



ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE EN BIJZONDERE 
VERPLICHTINGEN 
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve of bijzondere 
verplichtingen wordt verwezen naar een proces-verbaal van inzet en palmslag, verleden 
voor M. Tammens, destijds notaris ter standplaats Oosterhesselen, op respectievelijk 
twee en twintig maart en negen en twintig maart negentienhonderd acht en zestig, 
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te 
Assen in register hypotheken 4, op twaalf juni negentienhonderd acht en zestig in deel 
2384 nummer 84, waarin woordelijk staat vermeld: 
"Artikel 6 
De koper dient er voor zorg te dragen dat de te verkopen gebouwen aan hun agrarische 
bestemming worden onttrokken en deze gedurende dertig jaar na de toeslag aan hun 
agrarische bestemming onttrokken blijven. 
Onder niet-agrarische bestemming van gebouwen wordt door de verkoopster verstaan 
dat het op straffe van een direct opeisbare boete verboden zal zijn de gebouwen te 
gebruiken voor de bedrijfsmatige uitoefening van de landbouw, overeenkomstig artikel 
1 van de "Beschikking Landbouwtelling mei 1964", nummer J715, de dato één april 
negentienhonderd vier en zestig (Staatscourant nummer 73, de dato vijftien april 
negentienhonderd vier en zestig). 
De aanpassingen van de gebouwen aan de niet-agrarische bestemming dient te 
geschieden door: 
a.  de veestallen, drinkbakjes en dergelijke uit te breken, de voergoten en groepen te 

dichten en de vloeren gelijk te maken; 
b.  de in de gebouwen aanwezige stallen zodanig te verbouwen, dat zij niet voor 

stalling gebruikt kunnen worden. 
De hierboven bedoelde werkzaamheden aan de gebouwen zullen moeten plaats vinden 
binnen drie maanden na de datum van definitieve verkoop, een en ander ten genoegen 
van de Hoofdingenieur-Directeur van de Cultuurtechnische Dienst te Assen en de 
Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling "Sleenerstroom". 
Bij niet-nakoming door de koper aan de gestelde verplichtingen tot onttrekking van de 
gebouwen aan hun agrarische bestemming is koper een direct opeisbare boete 
verschuldigd ten behoeve van de Stichting Beheer Landbouwgronden, ten bedrage van 
eenhonderd vijftig procent van de koopsom, welke boete terstond zal zijn verbeurd door 
het enkele feit van de niet-nakoming of niet volledige nakoming van de genoemde 
verplichtingen binnen de gestelde termijn van drie maanden, op eerste aanmaning van 
de verkoopster te voldoen en onverminderd het recht van de Stichting Beheer 
Landbouwgrond de agrarische onttrekking te vorderen of op kosten van de koper te 
doen uitvoeren. 
Op verbeurte van een gelijke dadelijke opeisbare boete als hiervoor vermeld, ten 
behoeve van de Stichting Beheer Landbouwgronden zullen gedurende een tijdvak van 
dertig jaar na de datum van definitieve toeslag in iedere volgende akte van 
eigendomsoverdracht of eigendomsovergang of verlening van enig zakelijk genotsrecht 
met betrekking tot voormeld onroerend goed, dezelfde verplichtingen inzake onttrekking 
aan de agrarische bestemming moeten worden opgenomen en aan elke opvolgend 
eigenaar of zakelijk gerechtigde moeten worden opgelegd en zal in elke volgende akte 
van overdracht deze strafbepalingen alsmede dit beding moeten worden overgenomen 
en ten behoeve van de Stichting Beheer Landbouwgronden moeten worden 
aangenomen. 



Onder bedrijfsmatige uitoefening van de landbouw wordt overeenkomstig de hiervoor 
genoemde "Beschikking Landbouwtelling mei 1964" verstaan, dat hij die in de 
Landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaand vindt en tenminste een 
hectare cultuurgrond in gebruik heeft dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefent, dan wel 
tenminste een rund, een fokvarken, drie mestvarkens of drie schapen dan wel tenminste 
eenenvijftig stuks hoenders of eenden houdt, de landbouw bedrijfsmatig uitoefent." 
De koper verklaarde met het bovenstaande bekend te zijn en zich tot de stipte nakoming 
hiervan te verbinden. 
Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper 
verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze 
door de koper aanvaard. Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn 
bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden 
aangenomen. 
ONTBINDENDE VOORWAARDEN 
Alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de koopovereenkomst of in 
nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt. Noch 
verkoper noch koper kan zich terzake van deze koop en levering nog op een 
ontbindende voorwaarde beroepen. 
Koper verklaarde dat de bedenktijd van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek is verstreken, 
zonder dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht de koop te ontbinden. 
KOOPOVEREENKOMST 
Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, blijft tussen partijen gelden hetgeen 
in de koopovereenkomst en ook overigens tussen hen is overeengekomen. 
VERKLARING OVERDRACHTSBELASTING 
Koper heeft verklaard dat het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de Wet belastingen van 
rechtsverkeer van toepassing is. Derhalve is het laag tarief van toepassing. De 
verklaring overdrachtsbelasting laag tarief wordt aan deze akte gehecht. De 
overdrachtsbelasting bedraagt twee procent (2%) over zevenhonderdvijfenvijftigduizend 
euro (€ 755.000,00), zijnde vijftienduizend honderd euro (€ 15.100,00). 
VOLMACHT 
Van gemelde volmacht op de comparante sub 1 blijkt uit een onderhandse akte van 
volmacht, die aan deze akte is gehecht. 
De comparanten verklaarden voorts nog volmacht te geven aan ieder van de 
medewerkers van Notariskantoor Oosterhesselen om namens partijen alle handelingen 
te verrichten welke nodig zijn om de onderhavige eigendomsoverdracht te effectueren, 
waaronder met name begrepen het aanbrengen van zodanige wijzigingen in de tekst van 
de onderhavige overeenkomst als nodig mocht blijken om te komen tot de inschrijving 
van de onderhavige overdracht bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare 
Registers, alsmede om voorzover nodig namens hen mee te werken aan de 
afstanddoening van hypotheekrechten, voor zover deze thans nog ten laste van anderen 
dan koper mochten zijn ingeschreven op het verkochte. 
SLOT 
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Oosterhesselen op de datum in het hoofd 
van deze akte vermeld. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is 
aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de 


