TE KOOP
Tolsteegsingel 5 b
Utrecht
€ 475.000 k.k.

Maakt je huis thuis www.nijland.nl

Welkom,
voel je
thuis…

> door de woning
over de locatie
woning in detail
een huis kopen?

We lopen met u mee...

Welkom in de
Tolsteegsingel
Woning
Soort woning

Bovenwoning

Type woning

Appartement

Bouwjaar

1900

Grootte
Aantal kamers

3

Woonoppervlakte

75 m²

Inhoud

236 m³

Vraagprijs
€ 475.000 k.k.
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door de woning

Tweede verdieping

Ruime en
lichte kamer
De zeer ruime en lichte L-vormige
woonkamer met hoge plafonds is
afgewerkt met een laminaat vloer en
openslaande deuren naar het ruime
balkon aan de achterzijde. In het
middengedeelte is de open keuken
gesitueerd, die voorzien is van
inbouwapparatuur (oven, afwasmachine, 4
pits gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en
vriezer).
Aan de voorzijde zijn grote raampartijen,
die een prachtig panoramisch uitzicht
geven op de bomen en de singel.

door de woning

5

Tweede verdieping

Twee lichte
slaapkamers
Aan de achterzijde zijn twee lichte
slaapkamers gelegen, waarvan een ruime
slaapkamer met een groot raam en een
kleinere met een deur naar het balkon.
Tussen de twee slaapkamers bevindt zich
een tussendeur. De geheel betegelde
badkamer is voorzien van een ligbad,
douche, wastafel en designradiator. Er is
een separaat toilet met fonteintje.
Badkamer en toilet zijn voorzien van
mechanische ventilatie.
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door de woning

Overzicht van de woning

door de woning
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Plattegrond
2D
Tweede verdiepig

Aantal kamers
> Aantal 3
Woonoppervlakte tweede verdieping
> Oppervlakte 75 m²
Keuken
> Open keuken
> Voorzien diverse inbouwapparatuur
zoals: oven, afwasmachine, 4 pits
gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en
vriezer.
Woonkamer
> L-vormige woonkamer
> Licht en ruim
> Hogeplafonds
> Grote raampartijen
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door de woning

Plattegrond
3D
Tweede verdieping

Om u een beter beeld van het huis te
geven is hiernaast een 3D plattegrond
toegevoegd.

door de woning

9

Kadastrale
kaart
Tolsteegsingel 5 b, Utrecht

Over welke kavel gaat het?
> Kadastraal nummer 4813
Oriëntatie kadastrale kaart
De bovenzijde van de kaart is het
noorden.
De schaal van de kaart
De kadastrale kaart is niet op schaal.
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door de woning

Wilt u meer weten…

door de woning
> over de locatie
woning in detail
een huis kopen?

Locatie

Waar voelt
u zich thuis?
Uw huis is gelegen in...
Via de naastgelegen Abstederbrug en de
Nieuwegracht ligt de binnenstad op
loopafstand, net als het gezellige gebied
rondom het Ledig Erf, Twijnstraat en het
zuidelijke gedeelte van de Oudegracht
met winkeltjes, restaurants, cafés,
supermarkt, bioscoop en alles wat de
stad nog meer te bieden heeft. De
uitvalswegen en treinstations Vaartsche
Rijn en Utrecht Centraal zijn binnen
enkele minuten met de auto en de fiets
te bereiken.
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over de locatie

Nieuwsgierig naar de…

door de woning
over de locatie
> woning in detail
een huis kopen?

Kenmerken
Bouw

Bergruimte

Soort woning

Bovenwoning

Garage

n.v.t.

Type woning

Appartement

Schuur / Berging

n.v.t.

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwjaar

1900

Afmetingen
Aantal kamers

3

Woonoppervlakte

75 m²

Inhoud

236 m³

Buitenruimte
Tuin / balkon

9 m²

Details
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Ligging

In centrum, vrij uitzicht, aan vaarwater

Isolatie

Dubbel glas

Verwarming

Stadsverwarming

Energielabel

C

Overig
Eigendomssituatie

Volle eigendom

Onderhoud binnen

Goed

Onderhoud buiten

Goed

woning in detail

Lijst van zaken
Ingevuld door de verkoper

omschrijving

blijft

gaat

ter

achter

mee

overname

omschrijving

blijft

gaat

ter

achter

mee

overname

Woning - Interieur
Verlichting, te weten

Woning - Keuken

- inbouwspots/dimmers

Keukenblok (met bovenkasten)

- losse (hang)lampen

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Lighst in corridors, toilet and bathroom

- (gas)fornuis
- afzuigkap

(Losse)kasten, legplanken, te weten

- oven

- Library

- koelkast
- vriezer

Raamdecoratie/zonwering binnen, te

- vaatwasser

weten
- gordijnrails
- gordijnen
- rolgordijnen

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren
- toilet
- toiletborstel(houder)

Vloerdecoratie, te weten

- fontein

- laminaat

woning in detail
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Lijst van zaken
Ingevuld door de verkoper

omschrijving

Badkamer met de volgende toebehoren

blijft

gaat

ter

achter

mee

overname

omschrijving

blijft

gaat

ter

achter

mee

overname

- HR++ double glass

- ligbad
- douche (cabine/scherm)

Tuin - Inrichting

- wastafel

Tuinaanleg/bestrating

- wastafelmeubel

Beplanting

Woning - Exterieur/installaties/

Tuin - Verlichting/installaties

veiligheid/energiebesparing

Buitenverlichting

Brievenbus
(Voordeur)bel
Rookmelders
(Klok)thermostaat
Telefoonaansluiting/internetaansluiting
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten
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woning in detail

Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Bijzonderheden 1 A.
Zijn er nadat u het appartement in eigendom hebt

Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de
Nee

gekregen nog andere, eventuele aanvullende

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

Zo ja, welke?

Bijzonderheden 1 D.

Bijzonderheden 1 B.

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van
een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten

(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de
die gebruikt wordt door de buren.)

betrekking tot het appartement?

gemaakt over aangrenzende percelen?

kadastrale eigendomsgrenzen?
gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u

notariële of onderhandse akten opgesteld met

Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken

Niet bekend

Niet bekend

Is een gedeelte van uw appartement, schuur,

Niet bekend

garage of schutting gebouwd op grond van de
buren of andersom?
Zo ja, graag nader toelichten:

met meerdere buren, toezeggingen,
erfafscheidingen.)
Zo ja, welke zijn dat?

Bijzonderheden 1 E.
Heeft u grond van derden in gebruik?

Bijzonderheden 1 C.

Niet bekend

Zo ja, welke grond?

Bijzonderheden 1 F.

woning in detail
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Rusten er voor zover u weet 'bijzondere lasten en

Nee

Zo ja, hoe lang nog?

beperkingen' op het appartement?
('Bijzondere lasten en beperkingen' kunnen
privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende)

Bijzonderheden 1 I.

erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van

Is er sprake van een beschermd stads- of

overpad), kwalitatieve verplichtingen,

dorpsgezicht of loopt er een procedure tot

kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht

aanwijzing daartoe?

Ja

(bijvoorbeeld een eerste recht van koop),
opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan

Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of

om publiekrechtelijke beperkingen zoals een

rijksmonument of loopt er een procedure tot

aanschrijving van de gemeente in het kader van

aanwijzing daartoe?

een illegale verbouwing.)

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een

Zo ja, welke?

beeldbepalend of karakteristiek object?

Bijzonderheden 1 G.

Bijzonderheden 1 J.

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van

Nee

toepassing?

Nee

Nee

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling?

Nee

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente

Nee

betalen?
Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:

Bijzonderheden 1 H.
Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op

Nee

Duur:

het appartement?
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woning in detail

Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Bijzonderheden 1 K.
Is er sprake van onteigening?

Bijzonderheden 1 M.
Nee

Is er over het appartement een geschil/procedure

Nee

gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie
of een andere instantie?
Bijzonderheden 1 L.
Is het appartement of de grond geheel of

onteigening/kwesties met buren, zoals
Nee

erfdienstbaarheden, recht van overpad,
erfafscheidingen e.d.)

gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik?
Zo ja: Is er een huurcontract?

(bijvoorbeeld

Nee

Zo ja, welke is/zijn dat?

Welk gedeelte is verhuurd?
Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?

Bijzonderheden 1 N.

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij

Is er bezwaar gemaakt tegen de

verwijderen bij ontruiming?(Bijvoorbeeld geiser,

waardebeschikking WOZ?

keuken, lampen)

Zo ja, toelichting:

Nee

Heeft de huurder een waarborgsom gestort?
Zo ja, hoeveel?

Bijzonderheden 1 O.

Heeft u nog andere afspraken met de huurders

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven

gemaakt?

verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of

Zo ja, welke?

aangekondigd die nog niet naar behoren zijn

Nee

uitgevoerd?
Zo ja, welke?
woning in detail
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Zo ja, waarom?
Bijzonderheden 1 P.
Zijn er in het verleden subsidies of premies

Nee

verstrekt die bij verkoop van het appartement voor

Bijzonderheden 1 S.
Hoe gebruikt u het appartement nu?

een deel kunnen worden teruggevorderd?

(Bijvoorbeeld voor bewoning, praktijk, winkel,

Zo ja, welke?

opslag.)

Bijzonderheden 1 Q.

Bijzonderheden 1 T.

Is het appartement onbewoonbaar verklaard of in

as a home

Nee

het verleden ooit onbewoonbaar verklaard

Is dat gebruik volgens de splitsingsakte

Ja

toegestaan?

geweest?
Zo ja, waarom?

Bijzonderheden 1 U.
Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?

Bijzonderheden 1 R.
Is er bij verkoop sprake van een
omzetbelastingheffing?
(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig
bedrijfsonroerendgoed is, of een appartement met

Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik
Nee

wel eens bij u aangekaart?
Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u
aangekaart?

praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend
verbouwd hebt.)
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Gevels 2 A.
woning in detail

Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Is er bij het appartement sprake (geweest) van

Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op
de gevels?
Gevels 2 D.

Zo ja, waar?

Zijn de gevels bij het appartement ooit gereinigd?
Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

Gevels 2 B.
Zijn er bij het appartement (gerepareerde)

Ja

scheuren/beschadigingen in/aan de gevels

Dak(en) 3 A.

aanwezig?

Hoe oud zijn de daken van het

Zo ja, waar?

Nee

A small crack in

appartementencomplex? Platte daken:

the facade above

Overige daken:

6-7 years

downstair
neighbours'
window

Dak(en) 3 B.
Heeft u last van daklekkages (gehad)?

Ja

Gevels 2 C.
Zijn de gevels bij het appartement tijdens de bouw

Nee

geïsoleerd?
Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

Ja

Is er sprake van volledige isolatie?

Niet bekend

woning in detail
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Zo ja, waar?

There have been
small leakages in
kitchen area and

Dak(en) 3 C.

smaller bedroom

Zijn er in het verleden in het appartement

caused by

gebreken geconstateerd aan de dakconstructie

blocked gutters

zoals scheve, doorbuigende, krakende,

during heavy rain

beschadigde en/of aangetaste dakdelen?

and wind. Gutters

Zo ja, waar?

have been
cleaned. Affected
areas on wall and
ceiling have been
professionally
isolated and
repainted.

Dak(en) 3 D.
Is het dak van het appartementencomplex al eens

Ja

(gedeeltelijk) vernieuwd c.q. gerepareerd?
Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom?

Making the drain

6-7 years ago,
see above.

pipe wider is
being looked at
by VvE and also
keeping drain
pipes clean in
order to prevent
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Dak(en) 3 E.
Is het dak van het appartementencomplex tijdens

Nee

de bouw geïsoleerd?

leakages in the

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

Ja

future.

Is er sprake van volledige isolatie?

Niet bekend

woning in detail

Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

Zo ja, door wie?

not known, done
by former
landlord of

Dak(en) 3 F.
Zijn de regenwaterafvoeren van het appartement

building who has
a real estate

Nee

company with

lek of verstopt?

own employees
Zo ja, toelichting:
Kozijnen, ramen en deuren 4 B.
Dak(en) 3 G.
Functioneren alle scharnieren en sloten in het
Zijn de dakgoten lek of verstopt?

Nee

appartement?

Zo ja, toelichting:

no, have been

Zo nee, toelichting:

Nee

lock on double

deblocked after

balcony doors

small leakages,

not functional

see above
Kozijnen, ramen en deuren 4 C.
Kozijnen, ramen en deuren 4 A.
Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels
Wanneer zijn de (buiten)kozijnen, ramen en deuren

backside 2017,

van het appartement voor het laatst geschilderd?

frontside in 2020

Ja

aanwezig?
Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?

woning in detail
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.
Is er sprake van isolerende beglazing in het

Is er in het appartement sprake (geweest) van
Ja

appartement?
Is er sprake van volledige isolatie?

Ja

Nee

schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of
wanden?
Zo ja, waar?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?
Vloeren, plafonds en wanden 5 C.
Zijn er in het appartement (gerepareerde) of

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.
Is er bij de isolerende beglazing sprake van

Nee

(verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/
Nee

condensvorming tussen het glas?

aan vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?
Zo ja, waar?

(Denk aan lekkende ruiten.)
Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.
Hebben zich in het verleden in het appartement

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.
Is er in het appartement sprake (geweest) van

24

Nee

problemen voorgedaan met de afwerkingen?
Nee

(Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend

vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren,

behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend

plafonds en/of wanden?

stucwerk, etc)

Zo ja, waar?

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.
woning in detail

Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Is er in het appartement sprake (geweest) van

Nee

gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve,

Ja

toegankelijk?

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of

Is de kruipruimte droog?

aangetaste vloerdelen?
Zo ja, waar?

Is de kruipruimte van het appartement

small creaks at

Ja

Zo nee of meestal, toelichting:

entree
Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.
Is er sprake van vochtdoorslag door de

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.
Is er in het appartement sprake van vloerisolatie?

Ja

Nee

kelderwand?
Zo ja of soms, toelichting:

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

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.
Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.
Is er in het appartement sprake (geweest) van
gebreken aan de fundering?
Zo ja, waar?

Nee

waarneembaar gewijzigd of is er sprake van
Nee

wateroverlast geweest?
Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm

N.v.t

van water in de kruipruimte c.q. kelder?
Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

woning in detail

geleid?
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Installaties 7 A.
Wat voor warmte-installatie is er aanwezig in het
appartement?
(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-

Installaties 7 C.
stadsverwarming

Zijn er radiatoren die niet warm worden?

Nee

Zo ja, welke?

systeem.)
Wat is het merk van de installatie en hoe oud is

Installaties 7 D.

deze? Merk:

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?

Leeftijd:

Zo ja, waar en welke?

Nee

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?
Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend

Installaties 7 E.

bedrijf?
Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn
Zo ja, door wie?

Nee

bevroren?
Zo ja, waar?

Installaties 7 B.
Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten

Installaties 7 F.

aanzien van de installatie?
(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1

Heeft u vloerverwarming in het appartement?

keer per jaar bijgevuld worden)

Zo ja, waar?

Nee

Zo ja, wat is u opgevallen?
Installaties 7 G.
26

woning in detail

Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?

Nee

goed?

Zo ja, welke?

Installaties 7 K.

Installaties 7 H.
Heeft het appartementencomplex zonnepanelen?
In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst? Jaar:
Waarvoor wordt de energie die wordt opgewekt

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen

Nee

Is de elektrische installatie vernieuwd?

Ja

Zo ja, wanneer?

2010

Zo ja, welke onderdelen?

everything

gebruikt?
(Bijvoorbeeld voor de privé-gedeeltes van de
bewoners of voor de gemeenschappelijke ruimten)

Installaties 7 L.
Zijn er gebreken aan de (technische) installaties?

Installaties 7 I.

Nee

Zo ja, welke?

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

Sanitair en riolering 8 A.

gereinigd?

Zijn er in het appartement beschadigingen aan

Nee

wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en
Installaties 7 J.
Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen

kranen?
Zo ja, welke?

voor het laatst gebruikt?

woning in detail
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Sanitair en riolering 8 B.
Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad,

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te
Ja

worden onderhouden?

toiletten, gootstenen en kranen in het appartement
goed door?

Diversen 9 A.

Zo nee, welke niet?

Wat is het bouwjaar van het appartement?

Sanitair en riolering 8 C.
Is het appartement aangesloten op het

1900

Diversen 9 B.
Ja

gemeentelijke riool?

Zijn er asbesthoudende materialen in het

Nee

appartement aanwezig?
Zo ja, welke en waar?

Sanitair en riolering 8 D.
Zijn er in het appartement gebreken (geweest) aan

Nee

de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages,

Blijft er in het appartement zeil achter, al dan niet

etc.?

vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en

Zo ja, welke?

1982?

Sanitair en riolering 8 E.
Is er een andere voorziening, zoals een septictank,
beerput of dergelijk aanwezig?
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Diversen 9 C.

Diversen 9 D.
Nee

Is er sprake van loden leidingen in het

Nee

appartement?
woning in detail

Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Zo ja, waar?

Is er sprake van overlast door ongedierte in of

Nee

(rond)om het appartement?
(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)
Diversen 9 E.
Is de grond van het appartementencomplex

Zo ja, waar?
Nee

verontreinigd?
Zo ja, is er een onderzoeksrapport?

N.v.t

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een

Nee

onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?

Diversen 9 H.
Is het appartement aangetast door houtworm,

Nee

boktor, ander ongedierte of zwam?
Zo ja, waar?
Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld?

Diversen 9 F.
Is er een olietank aanwezig?

Nee

Zo ja, wanneer?
Zo ja, door welk bedrijf?

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

Diversen 9 I.
Nee

Diversen 9 G.

woning in detail
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Is er in het appartement sprake van chlorideschade

Nee

Zijn er in het appartement verbouwingen of

(betonrot)?

uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe

(betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van

benodigde omgevingsvergunning (voorheen

panden gebouwd tussen 1965 en 1981 die

bouwvergunning)?

voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het

Niet bekend

Zo ja, welke?

merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen
aangetast zijn.)

Diversen 9 L.

Zo ja, waar?

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd

Nee

zonder daartoe benodigde toestemming van de
VvE?

Diversen 9 J.
Hebben er in het appartement verbouwingen en/

Ja

Zo ja, welke?

of bijbouwingen plaatsgevonden?
Zo ja, welke ver-/bijbouwingen?

Splitsing

Diversen 9 M.

Zo ja, in welk jaartal?

1975 and 2016

Bent u in het bezit van een

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

not known

Ja

energieprestatiecertificaat/energielabel?
Zo ja, welke label?

C

Diversen 9 K.
Vaste lasten 10 A.
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag

301

onroerendezaakbelasting?
Belastingjaar?

Vaste lasten 10 E.
Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks

2021

Vaste lasten 10 B.
Wat is de WOZ-waarde?

416000

Peiljaar?

2021

aan de nutsbedrijven? Gas:
Elektra:

13

Blokverwarming:

80

Anders:

water
gas is included in
prepayment
electricity.
Prepayments for

Vaste lasten 10 C.

gas, electricity,
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag

379

water and

waterschapslasten?
Belastingjaar?

(city)heating are
in total € 100 and

2021

paid to VvE
(subject to review
and correction

Vaste lasten 10 D.
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag

Te weten:

rioolrecht?
Belastingjaar?

actual use).

228

7

2021
Vaste lasten 10 F.

woning in detail
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

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

Nee

Vaste lasten 10 H.
Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u

Zo ja, welke?

verschuldigd bent al betaald?

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?

Zijn er variabele bedragen voor

Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet

gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen?

langer overdraagbaar op een koper. Neem
hiervoor contact op met de betreffende
leverancier.

Ja

Nee

Zo ja, hoe hoog?
Zo ja, waarvoor?

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

Vaste lasten 10 I.

Duur:

Heeft u, om in de straat te parkeren, een

Ja

parkeervergunning nodig?
Vaste lasten 10 G.
Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe
hoog is dan de canon per jaar?
Heeft u alle canons betaald?

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal
worden aangevraagd?
Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning
per jaar?

Is de canon afgekocht?
Zo ja, tot wanneer?
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Garanties 11 A.

woning in detail

Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of

Nee

garantieregelingen overdraagbaar aan de koper?

Breukdeel van het aandeel in het

5 4/13

appartementencomplex: Woning:

5A 3/13

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele

5B 3/13

beglazing, etc.)

5C 2/13
5D 1/13

Zo ja, welke?

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 A.
Is de VvE ingeschreven in het Handelsregister

68731140

none

Aantal stemmen voor dit appartement:

3/13

De bestuurder(s) ('het bestuur') 13 A.
5

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 C.
Is er een eigenaar met 50% of meer dan 50% van

Parkeerplaats:

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 E.

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 B.
Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE?

none

Ja

(Kamer van koophandel)?
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

Berging:

Is er een professionele bestuurder?

Nee

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

Zo nee, is de bestuurder lid van de VvE?

Ja

het aantal stemmen?
De vergadering van eigenaars 14 A.
De VvE en onderlinge verhoudingen 12 D.
woning in detail
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Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Wordt er ten minste eenmaal per jaar vergaderd?
Verzekeringen 15 C.
De vergadering van eigenaars 14 B.

Is er een collectieve wettelijke

Ja

aansprakelijkheidsverzekering?

Zijn er notulen en/of schriftelijke besluiten en
actielijsten van de laatste twee vergaderingen
beschikbaar?

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

De vergadering van eigenaars 14 C.
Lopen er procedures tot vernietiging van

Nee

Ja

Hoe hoog is het reservefonds en wat is de

4336

besluiten?

peildatum? Bedrag:

Zo ja, om welke besluiten gaat het?

Datum:

Verzekeringen 15 A.

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan

Is er een collectieve opstalverzekering?

Ja

Verzekeringen 15 B.
Is daar een 'appartementenclausule' in
opgenomen?
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Is er een reservefonds?

16-11-2021

(MJOP) en bijdrage VvE 16 B.
Is er een meerjarenonderhoudsplan aanwezig?

Ja

Hoe oud is het meerjarenonderhoudsplan en welke

2020

periode bestrijkt het plan? Jaar:
Ja

Periode:

2020-2035

woning in detail

Vragenlijst
Ingevuld door de verkoper

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan

Bedrag:

(MJOP) en bijdrage VvE 16 C.

Te voldoen per:

Zo nee, hoe wordt vastgesteld wat moet worden
gereserveerd voor groot onderhoud?
Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) en bijdrage VvE 16 F.
Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan

Zijn alle aan de VvE verschuldigde bedragen

(MJOP) en bijdrage VvE 16 D.
Te betalen maandelijkse bijdrage is in totaal:

Ja

betaald?
114

Waarvan:

Zo nee, welke niet?

Exploitatiekosten (servicekosten)
Reservering voor onderhoud

86

Stookkosten (voorschot)

80

Nadere informatie 17 A.
Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw
mening moet weten)

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) en bijdrage VvE 16 E.
Zijn er eenmalige en/of incidentele bijdragen

Nee

verschuldigd?
Zo ja, waarvoor, wat is het bedrag en wanneer
moeten deze worden betaald?

woning in detail
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Keuze gemaakt?

door de woning
over de locatie
woning in detail
> een huis kopen?

Hoe nu verder?

Mogen we
u feliciteren?
Natuurlijk hopen wij dat wij u kunnen feliciteren met het
vinden van uw droomhuis! Een huis kopen doet u niet
elke dag en mogelijk vraagt u zich af hoe nu verder?
Wij helpen u graag op weg met de informatie op de
volgende pagina’s. Heeft u nog na het lezen nog vragen?
Stel ze ons gerust, wij beantwoorden ze graag!

een huis kopen

>

Een huis kopen: hoe gaat dat?

>

Een eigen NVM Aankoopmakelaar: een goed idee!

>

Uw hypotheek via HypoTakeCare: voel je vrij…

>

Meer over ons: voel je thuis…
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Een huis kopen: hoe gaat dat?
Vanaf het moment dat u interesse

Verkoopbrochure

Gebruiksoppervlakte woning

krijgt voor een nieuw huis tot het

Wij vragen u vriendelijk de inhoud van deze brochure

NVM Makelaars zijn verplicht het aantal vierkante meters

goed te bestuderen. De informatie is voor u van belang

van een woning te meten volgens een branchebreed

wanneer u de woning wilt kopen. Alle gegevens zijn

afgesproken meetinstructie. De meetinstructie is

levering van uw nieuwe huis bij de

met grote zorg samengesteld en naar onze mening uit

gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie sluit

notaris tekent, heeft u waarschijnlijk

betrouwbare bron afkomstig. Wij kunnen ten aanzien

verschillen in de meetuitkomsten niet volledig uit, door

van de juistheid ervan echter geen aansprakelijkheid

bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of

aanvaarden. De informatie is dan ook geheel

beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

vrijblijvend.

Op www.nvm.nl vindt u meer informatie over het

moment waarop u de Akte van

allerlei vragen. Niet zo vreemd,
want een huis kopen doet u niet

bepalen van de gebruiksoppervlakte.

elke dag. We geven u dan ook
graag antwoord op de meest

Meldingsplicht verkoper
De verkoper heeft een meldingsplicht. De koper mag

Energielabel woning

gestelde vragen én we brengen

daarom verwachten dat de informatie die door de

Het Energielabel geeft met klassen (A++ t/m G) en

een aantal zaken vast onder uw

verkoper wordt verstrekt correct is. Er moet altijd

kleuren (donkergroen t/m rood) aan hoe energiezuinig

melding worden gemaakt van eventuele gebreken en

een woning is, in vergelijking met soortgelijke woningen.

aandacht, zodat u weet wat u kunt

bijzondere omstandigheden. Soms weten verkopers

verwachten of waaraan u moet

(bijvoorbeeld in geval van nalatenschap) niet alle ‘ins’

Makelaar verkoper

denken.

en ‘outs’ van een woning.

De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen
van de verkoper. Hij zal de verkoper adviseren tijdens

Onderzoeksplicht koper

het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en

De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht. Dit

mag daarom niet tegelijkertijd uw belangen behartigen.

betekent dat de koper zelf onderzoek moet verrichten

Als u begeleiding en advies wilt tijdens het

naar de diverse zaken die van belang zijn bij het kopen

aankoopproces, dan is het verstandig zelf een

van een huis. Gezien deze complexe materie raden wij

aankopende NVM Makelaar in de schakelen.

u aan uw eigen NVM Aankoopmakelaar in te schakelen.
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Een huis kopen: hoe gaat dat?
Droomhuis gevonden?

Wanneer in onderhandeling

Gunning

Wat fijn dat u uw droomhuis gevonden heeft en

U bent pas in onderhandeling met de verkoper als deze

Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de

een bod wilt doen! Wij vragen u vriendelijk uw bod

reageert op uw bod doordat hij een tegenbod doet of

woning te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

en uw eventuele voorwaarden, naar ons te mailen.

expliciet meldt dat u in onderhandeling bent. U bent

Zo voorkomen we misverstanden en is alles voor

dus nog niet in onderhandeling als de verkopende

Bouwkundige keuring

iedereen duidelijk.

makelaar zegt dat hij uw bod met de verkoper zal

Koper mag op zijn kosten een keuring laten verrichten

bespreken.

om inzicht te verkrijgen in de bouwkundige staat. Deze

Bezichtigingen tijdens onderhandelingen?

kan uitgevoerd worden vóór het openen van de

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet

Verkoopprocedure

onderhandeling of na het tot stand komen van de

tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper

Soms zijn er zo veel belangstellenden dat de verkoper

overeenkomst (eventueel als ontbindende voorwaarde).

waarschijnlijk graag willen weten of er meer

kan besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in

In het laatste geval wordt de keuring uitgevoerd na het

belangstelling is. Ook mag er met meerdere

bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze

verstrijken van de drie dagen bedenktijd.

geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld

procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een

worden. Een NVM Makelaar moet dit wel duidelijk

bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst

Koopovereenkomst

aan alle partijen melden. De NVM Makelaar doet

eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken

Als verkoper en koper het eens zijn over de

geen mededelingen over de hoogte van de

na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.

belangrijkste zaken - onder andere prijs, leveringsdatum,

biedingen. Dit zou overbiedingen kunnen uitlokken.

ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over

Vraagprijs bieden

roerende zaken -, dan legt de verkopende NVM

Als eerste bezichtigen of bieden

Ook al biedt u de vraagprijs, de verkoper is niet

Makelaar de afspraken vast in de Koopovereenkomst.

De verkoper bepaalt samen met de verkopende

verplicht de woning aan u te verkopen. De Hoge Raad

Pas als beide partijen de Koopovereenkomst hebben

makelaar met wie hij als eerste in onderhandeling

heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden

ondertekend, komt de koop tot stand. Dit heet het

gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te

als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als

schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge overeenkomst

voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd

u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of

is dus niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is

wordt om teleurstelling te voorkomen.

hij uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar)

dan dus geen koop.

een tegenbod doet.

een huis kopen
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Een huis kopen: hoe gaat dat?
Ontbindende voorwaarden

ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen

Notaris

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk

van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder

De koper bepaalt de keuze voor de notaris, tenzij anders

aandachtspunt. Als u deze opgenomen wilt

gebruik en het eventueel anderszins niet beantwoorden

is vermeld. De reden hiervoor is het motto ‘wie betaalt,

hebben in de Koopovereenkomst, dan moet u dit

van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en

bepaalt’. Verkoper heeft echter ook enkele kosten,

meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijgt

risico van de koper.

namelijk voor de doorhaling van zijn hypotheek. Om

u niet automatisch een ontbindende voorwaarde.

verkoper te beschermen tegen onredelijk hoge kosten

Koper en verkoper moeten het eens zijn over

Drie dagen bedenktijd

voor deze doorhaling nemen wij een aanvullende

aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd

clausule op in de Koopovereenkomst. Indien de door

voordat de Koopovereenkomst wordt opgemaakt.

houdt in dat u als koper zonder opgaaf van redenen

koper gekozen notaris meer dan 15 km van de woning

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn een

de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen

gevestigd is, neemt de koper de kosten van een

financieringsvoorbehoud en een negatieve uitkomst

gaat in om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag

eventuele volmacht voor verkoper op zich.

van een bouwkundige keuring. Bespreek tijdens de

dat een kopie van de door beide partijen getekende

onderhandeling ook de termijn die wordt opgenomen

Koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld.

Waarborgsom/bankgarantie

in de Koopovereenkomst voor een eventuele

Wij leggen u de verdere details over de bedenktijd

Om verkoper zekerheid te geven dat koper zijn

(overeengekomen) ontbindende voorwaarde.

graag uit. Na de bedenktijd is de koop definitief rond,

verplichtingen nakomt, wordt door koper één week na

tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing

het verstrijken van het financieringsvoorbehoud een

zijn.

waarborgsom in handen van de notaris gestort ter

Ouderdomsclausule
In de Koopoverkomst wordt soms een Ouderdoms-

grootte van 10% van de koopsom. In plaats van deze

clausule opgenomen. Dat houdt in dat bij de koper

Registratie Koopovereenkomst

waarborgsom volstaat een bankgarantie ook, mits

bekend is uit welk bouwperiode de woning dateert.

U heeft de mogelijkheid de Koopovereenkomst te

deze aan de voorwaarden voldoet.

De eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen

laten inschrijven in de openbare registers van het

worden, kunnen bij oudere woningen aanzienlijk

Kadaster. Dit heeft tot gevolg dat latere faillissemen-

lager liggen dan bij nieuwe woningen. Wanneer deze

ten, overdrachten, beslagen, en een later gevestigd

clausule wordt opgenomen, komt het geheel of

voorkeursrecht van de gemeente niet tegen de koper
kunnen worden ingeroepen.
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Een huis kopen: hoe gaat dat?
Financiering

Tarieven NVM Makelaars

Nutsbedrijven

Het kan zijn dat u uw nieuwe woning uit eigen geld

De verkoper van uw huis heeft ons als NVM Makelaar

Wij maken u erop attent dat u zelf minimaal twee weken

kunt en wilt betalen. Uw hypotheek kunt u regelen

ingeschakeld. Het is verstandig zelf uw eigen NVM

voor de verhuisdatum contact moet opnemen met het

via een bank of een tussenpersoon. Het is belangrijk

Aankoopmakelaar mee te nemen. Vanuit de NVM

energiebedrijf van uw keuze om de verhuizing te

dat u dit op tijd regelt. Het is verstandig alvast een

worden geen (advies)tarieven voor de dienstverlening

melden. Als u ervoor zorgt dat de juiste meterstanden

berekening te laten maken als u op zoek gaat naar uw

van de makelaar voorgeschreven. Iedere NVM

binnen vijf dagen na de sleuteloverdracht binnen zijn bij

droomhuis. Dan weet u precies wat u kunt en wilt

Makelaar mag zijn eigen tarieven en courtages

het energiebedrijf, dan zorgt dit bedrijf er voor dat de

uitgeven. Wij kunnen u van harte HypoTakeCare

bepalen. De prijs die u betaalt is afhankelijk van de

overschrijving van de nutsvoorzieningen op de juiste

aanraden, een tussenpersoon waarmee wij al jaren

samenstelling van het dienstenpakket dat u afneemt.

manier wordt afgehandeld.

in deze brochure leest u meer over HypoTakeCare

Kosten koper

Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die komen

Of kijk eens op hun website: www.hypotakecare.nl.

Onder ‘kosten koper’ vallen: de overdrachtsbelasting,

kijken bij de aan- of verkoop van uw huis. Op onze

Ze begeleiden u graag in het vinden van de meest

de notariskosten (onder andere voor het opmaken van

website vindt u meer informatie. Heeft u vragen?

passende hypotheek, zodat u zich vrij kunt voelen uw

de Leveringsakte en het inschrijven ervan in het

Wij beantwoorden ze graag!

leven in te richten zoals u dat wenst. Dat is de missie

Kadaster). Naast deze kosten kunnen er notariskosten

van HypoTakeCare: Voel je vrij…

zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheek-

samenwerken en goede ervaringen hebben. Verderop

akte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft
ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze
aankoopmakelaar voor rekening van de koper.
Deze worden over het algemeen verrekend via de
eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten
van de verkopende makelaar zijn voor rekening van
de verkoper.

een huis kopen
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Kies voor een
NVM Aankoopmakelaar
Bij het kopen van een huis komt heel
wat kijken. Zo heeft u onder andere een
onderzoeksplicht, waarbij u vóór uw
aankoop allerlei zaken die betrekking
hebben op het huis zelf moet checken.
Dit geldt ook voor de juridische aspecten
van de aankoop.
Een NVM Aankoopmakelaar is dé specialist
die u hierbij kan adviseren. Daarnaast kan
hij scherp voor u onderhandelen en het
gehele aankoop-traject tot en met de
notaris voor u begeleiden. Wees verstandig
en schakel bij het kopen van een huis een
NVM Aankoop-makelaar in. Hij is u graag
van dienst.
Kijk op nvm.nl.
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Voel je vrij
door het
kiezen van
de juiste
hypotheek
U staat op het punt een belangrijke beslissing
in uw leven te nemen, namelijk het afsluiten
van een financiering voor de aankoop van
uw nieuwe huis. Bij HypoTakeCare begeleiden wij u graag in het vinden van de meest
passende hypotheek, zodat u zich vrij kunt
voelen uw leven in te richten zoals u dat
wenst. Dat is onze missie: Voel je vrij…

een huis kopen
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Starten of
een nieuwe
richting,
groter huis of
verbouwen?

Wat betekent ontzorgen
voor u en wanneer begint dat?

Hoe doen wij dat allemaal?

Dat begint al bij het eerste contact dat wij met u

bank, de verzekeraar, de makelaar, de taxateur en

hebben. Na het maken van de afspraak ontvangt u

de notaris - is HypoTakeCare uw aanspreekpunt.

een afspraakbevestiging. Hierin staat overzichtelijk

Wij zorgen er voor dat u gedurende het gehele

alle informatie weergegeven die nodig is bij het

traject zelf nergens omkijken naar heeft.

eerste gesprek. In het vrijblijvende en gratis
kennismakingsgesprek komen aan de orde:
>

Het inventariseren van uw gegevens

>

Het bespreken van uw wensen

>

Het maken van de eerste financiële
berekeningen

Hierbij is de hulp van een professional echt

>

De inhoud van onze dienstverlening

een must. Een professional die voor de volle

>

De kosten van onze dienstverlening

100% aan uw kant staat en zich sterk maakt
om u in dit traject volledig te begeleiden.

Wat mag u van ons verwachten?

Voel je vrij…
HypoTakeCare hecht veel waarde aan een
langdurige relatie met haar cliënten. Tenslotte
wordt een hypotheek doorgaans niet voor een
korte looptijd afgesloten. Ook na het afsluiten van
de hypotheek staat HypoTakeCare u graag met
raad en daad terzijde. Bij het aangaan van onze
samenwerking is het onze taak om uw gevoel en
gedachten over een hypotheek te matchen met
de realiteit en de meest passende hypotheek te

Ontzorgen noemen wij dat bij HypoTakeCare.
HypoTakeCare begeleidt sinds 1999 cliënten

Voor alle betrokken partijen - denk hierbij aan de

>

in het beste financiële advies, en met succes!

Persoonlijke begeleiding en een vast

vinden rekening houdend met hoe u uw leven wilt

aanspreekpunt

inrichten. Dat is onze missie: Voel je vrij…

Wij weten als geen ander dat de kwaliteit van

>

Helderheid in uitleg en advies

een advies van groot belang is voor jarenlang

>

Snelheid van handelen, eerlijkheid

Schroom dus niet om een afspraak te maken, het

en doortastendheid

liefst voordat u een handtekening onder de

Het proactief bewaken van alle

koopovereenkomst heeft gezet.

zorgeloos woongenot.
>

tijdslijnen in uw dossier
>

Doorlopende controle en
kennisgeving inzake de voortgang
van alle processen in uw dossier
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>

Uitstekende bereikbaarheid

>

Nazorg

een huis kopen

Baarn
Bilthoven,
Doorn,
Utrecht,
en Zeist
Onze missie? Voel je thuis! Daar gaat het om:
dat u zich thuis voelt in uw nieuwe huis,
uw nieuwe omgeving én dat u zich thuis
voelt bij ons. Dat is ons doel! Onze vier
makelaarskantoren en ons hypotheekkantoor
zijn samen al meer dan 60 jaar actief in
Bilthoven, Doorn, Utrecht, Zeist en omgeving.
De ruime ervaring, uitgebreide kennis en
actieve benadering gecombineerd met de
persoonlijke en servicegerichte instelling
hebben de kantoren stuk voor stuk tot zeer
succesvol gemaakt. Benieuwd naar onze
doelgerichte aanpak? Maak een afspraak
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

een huis kopen

45

Een huis
kopen of
verkopen?
Of wij u nu begeleiden bij het kopen van
uw nieuwe woning, het verkopen van uw
huidige woning, het huren of verhuren van
uw woning, nieuwbouwontwikkeling, uw
taxatie of uw hypotheek, vanaf het eerste
contact met ons kantoor merkt u dat wij
u graag veel werk en zorgen uit handen
nemen. Ons enthousiaste, goed opgeleide
team staat u terzijde bij het nemen van
één van de belangrijkste beslissingen in uw
leven. Om ons heen hebben wij een netwerk
verzameld van bedrijven die u goed van
dienst kunnen zijn tijdens het aankoop- en
verkoopproces, uw verbouwing en tijdens uw
verhuizing. Ook deze zogenoemde ‘preferred
suppliers’ doen er alles aan, zodat u zich snel
thuis voelt. Benieuwd naar onze preferred
suppliers? Neem een kijkje op onze website
www.nijland.nl en maak kennis met ze.
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Samen sterk

Uniek werkgebied

Samen een groot kantoor met alle bijbehorende

Ons werkgebied bestaat uit Baarn, de gemeente

voordelen, maar door de verschillende vestigingen

De Bilt (met de kernen De Bilt, Bilthoven,

klein genoeg om onze cliënten de persoonlijke

Groenekan, Maarstensdijk, Westbroek en

aandacht te schenken die zij verdienen. De

Hollandsche Rading), de gemeente Utrechtse

makelaardij vraagt een steeds professionelere

Heuvelrug (met de kernen Driebergen-Rijsenburg,

manier van werken. Samen kunnen wij dat meer

Doorn, Leersum, Amerongen, Maarn, Overberg en

dan goed bieden. Door een efficiënte en een

Maarsbergen), de gemeente Utrecht en de

gecentraliseerde bedrijfsvoering hebben onze

gemeente Zeist (met de kernen Zeist, Den Dolder,

makelaars alle tijd voor onze cliënten. Daarnaast

Austerlitz, Huis ter Heide en Bosch en Duin). De

hebben wij samen een zeer groot afzet- en zoek-

stad Amersfoort en het gebied rondom Baarn, De

gebied op de Utrechtse Heuvelrug en Eemland:

Bilt, Doorn, Utrecht en Zeist met dorpen als Soest,

veel verkopers op de Utrechtse Heuvelrug en

Hilversum, Eemnes, Laren, Bussum, Blaricum,

Eemland zoeken een nieuw huis in de stad en

Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede rekenen

andersom. Door onze korte lijnen kunnen wij vraag

wij eveneens tot ons werkgebied. Een uniek

en aanbod goed combineren. Ouderwetse service,

werkgebied vinden wij zelf: van het Kromme

hedendaagse kwaliteit passend bij onze

Rijngebied, naar de Utrechtse Heuvelrug, Eemland

gezamenlijke missie: Voel je thuis!

en het Gooi, de steden Utrecht en Amersfoort en
toch midden in de fraaie natuur. Een unieke

NVM Makelaar: een goed idee!

woonlocatie voor u!

Natuurlijk zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Ons lidmaatschap van

Door de jarenlange ervaring hebben wij veel kennis

de NVM biedt u veel voordelen. Zo stelt de NVM

over onze prachtige omgeving. Hoe zit het met

hoge eisen aan haar makelaars op het gebied van:

scholen, winkels, sportfaciliteiten en toekomstige

deskundigheid, integriteit, transparantie en

bouwplannen? Wij helpen u graag verder.

onafhankelijkheid. Terecht dat de NVM hier door
middel van audits actief op controleert. Ook volgen

Onze klanten vertellen

al onze makelaars jaarlijks verplicht

Wij vinden het heel belangrijk dat onze klanten

bijscholingscursussen. Wilt u meer weten welke

tevreden over ons zijn. Benieuwd naar hun

voordelen een NVM Makelaar u biedt? Neem eens

enthousiaste reacties? Lees de reviews op onze

een kijkje op de website van de NVM: www.nvm.nl.

website: www.nijland.nl.
een huis kopen

Betrokken
bij de
maatschappij
Voel je thuis betekent voor ons ook
betrokken bij de maatschappij waarin wij
leven, wonen en werken. Daarom sponsoren
wij op verschillende manieren een aantal
zeer bewust uitgekozen doelen.

Kinderen zijn onze toekomst:
Stichting Hartekind!

Onze omgeving; verschillende projecten!

Kinderen zijn de toekomst van onze maatschappij.

projecten in onze omgeving, bijvoorbeeld

Onze kinderen gezond laten opgroeien, dat

sportverenigingen, concerten, jaarmarkten of

willen we toch allemaal? Opgroeien met een

acties voor goede doelen.

Op allerlei manieren sponsoren wij verschillende

hartafwijking heeft veel impact op de jonge levens
van hartekinderen en hun omgeving. Daarom

We denken aan het milieu

dragen wij graag bij aan de financiering van

Afval scheiden vinden wij heel gewoon:

wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren

papier, plastic en groen apart is voor ons heel

van de dagelijkse kwaliteit van leven van deze

gewoon. We sparen plastic doppen voor KNGF

kinderen. Voor ieder door ons verkocht of

Geleidehonden. Daar waar wij kunnen, plaatsen

aangekocht huis doen wij een donatie aan

wij in onze kantoren luchtwarmtepompen. En onze

Stichting Hartekind.

makelaars komt u regelmatig tegen op de fiets!

Opleiden: verschillende projecten!

Ethisch verantwoord ondernemen

Via verschillende projecten dragen wij met veel

Natuurlijk gaan wij altijd voor de beste deal

plezier bij aan het opleiden van (jonge) mensen:

voor onze klant, maar wel verantwoord. Een

Zo komen leerlingen van het Groenhorst College

juiste ethiek hebben wij hoog in het vaandel

in het kader van hun Sollicitatieproject bij ons op

staan. Zonder problemen voldoen wij aan de

proef solliciteren. Zij schrijven een sollicitatiebrief

voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van

en komen op gesprek.

Makelaars (NVM). En mochten er verschillen van
inzicht ontstaan, dan praten wij daar samen over.

Regelmatig hebben wij stagiaires; soms voor een

Daar komen wij altijd uit!

dag om te snuffelen, maar ook voor een aantal
maanden. Het gaat om leerlingen van middelbare
scholen uit de buurt. Maar ook om studenten van
opleidingen Makelaardij.

een huis kopen
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Ons team

Willem Prins

Muriël van Tuijl

Tineke Janssen

Laura Boekhout

Maarten Bults

Ton Keizer

NVM Makelaar & Taxateur

KRMT

Binnendienst

Binnendienst

NVM Makelaar & Taxateur

KRMT

Baarn

Baarn

Baarn

Baarn

Bilthoven / Utrecht

Bilthoven

Manon Dijkema

Carin van Baal

Vivian Smit

Cathelijne van den Dungen

KRMT

Binnendienst

Binnendienst

Binnendienst

Bilthoven

Bilthoven

Bilthoven

Bilthoven

een huis kopen
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Ons team

Floris van Wezenberg

Sander Lodewijks

Sabina Veldhuizen

Hans van der Peijl

Henk Knauff

NVM Makelaar & Taxateur

NVM Makelaar & Taxateur

ARMT

KRMT

NVM Makelaar

KRMT

Doorn

Doorn

Doorn

Zeist

Zeist

Zeist/Bilthoven

Jacqueline Vervaat

Jolanda Spaan

Jeroen Jager

Marieke van Empel

ARMT

KRMT

ARMT

Binnendienst

Zeist

Utrecht

Utrecht

Utrecht
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Fleur van Munster

een huis kopen

Ons team

Maarten Brunnekreef

Nicolle Maessen

Jeroen ter Burg

Jord de Wit

Jakomijn ter Burg

Financieel Adviseur

Binnendienst

NVM Makelaar

Algemeen

Algemeen

HypoTakeCare

HypoTakeCare

Algemeen management

management

management

een huis kopen
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Welkom thuis

Meer informatie over deze woning? Neem gerust contact op met:

BAARN

BILTHOVEN

DOORN

Eemnesserweg 55

Vinkenlaan 29

Kampweg 2

3743 AE Baarn

3722 AH Bilthoven

3941 HH Doorn

035 - 541 20 00

030 - 228 58 58

baarn@nijland.nl
www.nijland.nl

UTRECHT

ZEIST

HYPOTAKECARE

Kievitstraat 4

Lommerlust 48

Vinkenlaan 29

3514 VB Utrecht

3702 BV Zeist

3722 AH Bilthoven

0343 - 41 28 41

030 - 272 39 59

030 - 698 62 00

030 - 601 73 03

bilthoven@nijland.nl

doorn@nijland.nl

utrecht@nijland.nl

zeist@nijland.nl

info@hypotakecare.nl

www.nijland.nl

www.nijland.nl

www.nijland.nl

www.nijland.nl

www.hypotakecare.nl

Niet vergeten!

een huis kopen
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