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Omschrijving 

 

Lisdoddestraat 12, 1433 WH Kudelstaart 
Bent u op zoek naar een perfecte twee onder een kap woning met garage, sfeervolle veranda en een 
rustige ligging, dan is de Lisdoddestraat 12 zeker iets voor u. De woning ligt in een knik van de straat zodat 
de achtertuin breed uitloopt. De grondoppervlakte bedraagt maar liefst 421 m².  
De woning is gelegen in de kindvriendelijke wijk “De Rietlanden” in Kudelstaart. Er is een woonoppervlakte 
van 168 m2, vijf slaapkamers, een zolder met twee dakkapellen, een garage, een schitterende tuin met 
veranda en terrassen aan het water waar u op mooie zomeravonden heerlijk kunt vertoeven. De woning is 
volledig geïsoleerd.  
  
De jonge woonwijk “De Rietlanden” staat bij veel zoekers hoog op het lijstje en wij begrijpen wel waarom, 
een mooie architectuur en centraal gelegen ten opzichte van scholen, winkels, sportgelegenheden, 
speeltuintjes en recreatie (Westeinderplas). Door de centrale ligging van Kudelstaart bent u binnen no time 
in Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp, Haarlem en Leiden.   
  
Indeling:  
U komt binnen via de entree in de ruime hal welke toegang biedt tot het separaat toilet met fontein, de 
woonkamer, keuken en de trap naar de eerste verdieping. De uitgebouwde woonkamer is voorzien van 
openslaande deuren met toegang tot de tuin. Daarnaast is er een gezellige houtkachel welke op koude 
dagen extra sfeer en warmte in huis brengt. Middels openslaande deuren komt u in de hal en keuken 
(beide voorzien van vloerverwarming). De woonkeuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals 6-
pits gasfornuis, afzuigkap, oven, magnetron, vaatwasser, koelkast en vriezer. Vanuit de keuken is er een 
ruim uitzicht over de straat.  
In de woonkamer ligt een nette houtenvloer en de keuken is voorzien van een plavuizenvloer.  
  
Op de eerste verdieping vindt u drie goed formaat slaapkamers, waarvan één kamer is voorzien van 
inbouwkast. De master bedroom is gelegen aan de voorzijde van de woning en heeft toegang tot het 
balkon, gelegen op het westen.  De ruime badkamer is voorzien van ligbad, inloopdouche, wastafel, tweede 
toilet en design radiator.  
  
Op de tweede verdieping vindt u twee slaapkamers, waarvan er op dit moment één als werkkamer gebruikt 
wordt. Beide kamers zijn voorzien van Velux dakraam en dakkapel, waardoor er extra licht en ruimte wordt 
gecreëerd. Ook zijn beide kamers voorzien van opmaat gemaakte inbouwkasten. Verder is er een 
wasruimte waar de wasmachine, droger en cv-ketel zich bevinden.  
  
Bovenin de woning bevindt zich een vliering voor extra bergruimte, deze is bereikbaar via een vlizotrap.  
  
De voor-, zij- en achtertuin zijn gelegen op het noorden, oosten en westen. Door de goede ligging van de 
woning kunt u op elk moment van de dag van de zon genieten. De tuin is ruim (ca. 316 m2) en ziet er 
verzorgd uit. Er zijn diverse buitenkranen en elektrapunten aanwezig. Het houten tuinhuis met veranda 
(2017) is ca. 32 m2. Op mooie zomeravonden kunt u hier heerlijk genieten. De woning is gelegen aan 
sierwater met een eigen steiger.  
  
De garage is in 2021 vernieuwd in stijl van de woning en is voorzien van een nieuwe dakbedekking, groot 
zijraam, hardhouten deuren, water en elektra. De zijwanden en deuren zijn volledig geïsoleerd. Het tuinhuis 
en de garage hebben een gunstige ligging voor het plaatsen van zonnepanelen.  
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 Bijzonderheden:  
-  Bouwjaar 2008;  
-  Woonoppervlakte ca. 168 m2;  
-  Volledig geïsoleerd;  
-  Energielabel A;  
-  Vloerverwarming hal en keuken;  
-  Beneden verdieping geheel gestuct en gespoten in 2019;  
-  Ramen zijn voorzien van inzethorren;  
-  CV-ketel ATAG Capaciteit CW5, bouwjaar 2015;  
-  Warmte terug win systeem Brink Renovent HR Medium, bouwjaar 2008;  
-  De woning beschikt over het Politiekeurmerk Veilig Wonen;  
-  Buitenschilderwerk hardhouten raamkozijnen en deuren is in 2020 gedaan;  
-  Er is een eigen oprit, welke in 2022 opnieuw is bestraat;  
-  Gelegen in de jonge en kindvriendelijke woonwijk “De Rietlanden”.  
  
Oplevering: in overleg  
Vraagprijs: € 875.000,- k.k.
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Kenmerken 
 

Vraagprijs : € 875.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : 2-onder-1-kapwoning 
Aantal kamers : 6 kamers waarvan 5 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 609 m3 
Perceel oppervlakte : 421 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

: 168 m2 

Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 2008 
Ligging : Aan water, aan rustige weg, in woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin, zijtuin 316 m2 
Garage : Aangebouwd steen 
Verwarming : C.V.-Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Warmte terugwininstallatie, 

Houtkachel 
Isolatie : Volledig geïsoleerd 
Voorzieningen  Mechanische ventilatie, TV kabel, Dakraam, Glasvezel kabel 
   

Locatie 
Lisdoddestraat 12  
1433 WH  KUDELSTAART 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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De belevenissen van de huidige bewoners 
“Na al een heel aantal jaren fijn elders in Kudelstaart te hebben gewoond, konden wij ons inschrijven voor 
een woning in de nieuw te bouwen woonwijk, De Rietlanden. Het project werd in der tijd met veel 
enthousiasme ontvangen, maar wij mochten het geluk ervaren dat we bij de inloting lotnummer één hadden! 
Met onze eerste keus kwamen we aan bij de projectontwikkelaar om daar een prikker aan te treffen in het 
perceel van onze keuze. De ontwikkelaar bleek deze alvast voor ons neer te hebben gezet, er was geen twijfel 
mogelijk dat we niet voor deze bijzondere plek zouden kiezen.  
 
In augustus 2008 namen wij met ons gezin ons intreden in dit heerlijke huis op deze fijne plek, Lisdoddestraat 
12 te Kudelstaart. Doordat deze woning in de bocht van de straat en ook het achtergelegen sierwater ligt, 
loopt dit perceel uit als een soort taartpunt. Met zowel ruim zon als ruim schaduw, wat men maar wenst! 
Het bankje in de voortuin heeft door deze ligging altijd een lekker zonnetje waar je van het vroege voorjaar, 
tot het late najaar heerlijk kunt genieten van een kop koffie of thee. Wij vinden het ook geweldig dat we daar 
met onze gezellige buren van kunnen genieten.  
De achtertuin heeft de zonsopkomst aan de achterzijde en is het op het terras direct achter de uitbouw al 
vroeg goed toeven. Door het breed uitlopen van de tuin, komt de zon al snel weer om het huis heen gedraaid 
en verwarmd deze het terras onder de veranda, waar we graag tot in de kleine uurtjes zitten met ons gezin, 
familie, vrienden en de buren. Sommige weken van het jaar worden we vergezeld door de jonge eendjes en 
meerkoeten op het water waar de tuin aan grenst. Het gezellige gekwaak van een kikker of het ruizen van 
het riet, met daartussen de lisdodde’s, geeft altijd een landelijk en vrij gevoel.  
Aan de overzijde van het water, waarop we ook mogen terugkijken op gezellige schaatstochten, staat een 
grote groene haag, die we neer hebben gezet en onderhouden met een aantal buren. Deze geeft een nog 
ruimtelijker effect van de tuin waar wij zo enorm trots op zijn. Bloesembomen, Hortensia’s, Annabelle’s, 
geven ieder jaar weer een prachtige bloei cadeau. En de vruchten van de vijgenboom zijn heerlijk!  
 
Het opnieuw bestraten van de voortuin en de verbouwingen aan de garage, zijn nog maar recentelijk 
afgerond. Samen met de buren waar onze garage en voortuin aan grenst, hebben we gekozen voor een 
stijlvolle en gelijke uitstraling in de zelfde materialen en de sfeer van het huis. De garage geeft goede 
bergruimte en is inmiddels voorzien van een zijraam waardoor er een prettige lichtinval is, maar ook wanneer 
je staat te klussen in de schuur, er een leuk uitzicht op de tuin is.  
 
Ook binnenshuis is het genieten! Bij binnenkomst stapt men in een ruime hal waar we plek zat hebben met 
ons opgroeiende gezin om kinderwagens, schoen, schooltassen en ga zo maar door, uit te kunnen stallen. Na 
een verbouwing in 2019, waarbij we onder andere de benedenverdieping opnieuw hebben gestukadoord, 
heeft één set van de openslaande deuren naar de keuken, plaatsgemaakt voor een stoere houten omlijsting 
richting de keuken. Met van hetzelfde hout een grote garderobekast. Ook de kast onder de trap geeft veel 
opbergmogelijkheden.  
 
 
Vanuit de hal kom je in de ruime keuken. De hoge ramen aan de voorzijde geven een prettige lichtinval en 
vooral een ruim zicht op de gehele straat, wederom omdat we “in de bocht” wonen. Aan de eettafel in de 
keuken is altijd reuring. Huiswerk en thuiswerk is hier prettig te doen. En zijn we met ons gezin van vijf 
compleet, dan hebben we ruimte genoeg voor een gezellige maaltijd.  
Vanuit de hal naar links komen we, via de openslaande deuren, in de woonkamer. In de wintermaanden 
stoken we met grote regelmaat de houtkachel, die een behaaglijke warmte geeft. En doet schelen in de 
energiekosten. De woonkamer is groot zat voor het plaatsen van een grote eettafel die uitzicht geeft op een 
tuin die ook in de wintermaanden groen blijft. De grote raampartij met openslaande deuren, geven een 
goede lichtinval.  
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Op de eerste verdieping zijn drie prettige slaapkamers, waarvan de twee kinderkamers eveneens in 2019 een 
nieuwe vloer hebben verkregen en het grootste deel van het huis aan de binnenzijde opnieuw is geverfd. 
Evenals de raamkozijnen. De kleinste kamer is nu voor onze jongste zoon, in zijn kamer is het prettig dat we 
vanuit de bouw gekozen hebben om van een zelf in te vullen ruimte, een inbouwkast te maken.  
Alle ramen op de bovenverdiepingen hebben nieuwe verduisterende gordijnen en overgordijnen en een leuk 
uitzicht op de tuin.  
Op zolder is een slaapkamer en een kamer die nu gebruikt wordt voor allerhande werkzaamheden zoals ieder 
huishouden die kent. Onder de daklijst van de zolder, hebben we de schuine ruimtes vrijgemaakt om daar 
langs de gehele buitenomtrek van de zolder, inbouwkasten te maken. Ook boven de trap en de 
zolderoverloop zit nog een opbergzoldertje verstopt, welke met een vlizotrap te bereiken is.  
 
We wonen hier met veel plezier, een prettige woonwijk, waar onze kinderen gemakkelijk en veilig zó op 
school waren. Waar ze talloze uren hebben buiten gespeeld met de vrienden in de gemoedelijke woonwijk. 
Inmiddels is het (met het OV) een gemakkelijke uitvalsbasis richting de steden om ons heen die allemaal 
gemakkelijk te bereiken zijn. Maar, als we dan zo prettig wonen, waarom dan toch verhuizen…? Wij mogen 
uitkijken naar een nieuwe uitdaging op een ander mooi plekje in dit gezellige dorp. En we hopen dat er 
nieuwe bewoners zullen komen die hier evenveel woonplezier zullen gaan beleven als wij de afgelopen 14 

jaar gehad hebben…” 
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Lijst van zaken 
 

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel 
en soms niet in de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om 
discussies achteraf te voorkomen. 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:  

- inbouwspots/dimmers ☒ ☐ ☐ ☐ 

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers ☐ ☒ ☐ ☐ 

- losse (hang)lampen ☐ ☒ ☐ ☐ 

(Losse)kasten, legplanken, te weten:  

- Kledingkast voorslaapkamer ☐ ☐ ☒ ☐ 

- Kledingkasten grote achterslaapkamer ☐ ☐ ☒ ☐ 

- Kledingkasten grote zolderslaapkamer ☐ ☐ ☒ ☐ 

- Steigerhouten gangkast (kapstok en bergkast) ☐ ☐ ☒ ☐ 
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten: 

- gordijnrails ☐ ☐ ☒ ☐ 

- gordijnen ☐ ☐ ☒ ☐ 

- vitrages woonkamer ☒ ☐ ☐ ☐ 

- rolgordijnen / plisségordijnen (keuken & 
slaapkamers) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

- (losse) horren/rolhorren ☒ ☐ ☐ ☐ 

- Veluxdakraam verduisterende rolgordijnen ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vloerdecoratie, te weten: 

- vloerbedekking ☒ ☐ ☐ ☐ 

- houten vloer(delen) ☒ ☐ ☐ ☐ 

- laminaat ☒ ☐ ☐ ☐ 

- plavuizen ☒ ☐ ☐ ☐ 

Houtkachel ☒ ☐ ☐ ☐ 

Designradiator(en) (Badkamer) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Radiatorafwerking ☒ ☐ ☐ ☐ 

Keuken 

Keukenblok (met bovenkasten) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- kookplaat ☒ ☐ ☐ ☐ 

- (gas)fornuis ☒ ☐ ☐ ☐ 

- afzuigkap ☒ ☐ ☐ ☐ 

- magnetron ☒ ☐ ☐ ☐ 

- oven ☒ ☐ ☐ ☐ 

- koel-vriescombinatie (inbouw) ☒ ☐ ☐ ☐ 

- vaatwasser ☒ ☐ ☐ ☐ 

- koffiezetapparaat ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Sanitair/sauna 

Toilet met de volgende toebehoren: 

- toilet ☒ ☐ ☐ ☐ 

- toiletrolhouder ☒ ☐ ☐ ☐ 

- toiletborstel(houder) ☒ ☐ ☐ ☐ 

- fontein ☒ ☐ ☐ ☐ 

Badkamer met de volgende toebehoren: 

- ligbad ☒ ☐ ☐ ☐ 

- douche (cabine/scherm) ☒ ☐ ☐ ☐ 

- wastafel ☒ ☐ ☐ ☐ 

- toilet ☒ ☐ ☐ ☐ 

- toiletrolhouder ☒ ☐ ☐ ☐ 

- toiletborstel(houder) ☒ ☐ ☐ ☐ 

- Spiegel en lamp ☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

(Voordeur)bel ☒ ☐ ☐ ☐ 

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Rookmelders ☒ ☐ ☐ ☐ 

CV met toebehoren ☒ ☐ ☐ ☐ 

(Klok)thermostaat ☒ ☐ ☐ ☐ 

Warmwatervoorziening, te weten: 

- via CV-installatie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Mechanische ventilatie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Tuin 
Inrichting 

Tuinaanleg/bestrating ☒ ☐ ☐ ☐ 

Beplanting (vaste beplanting) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Losse potten met planten ☐ ☒ ☐ ☐ 

Trampoline, afdekzeil en silo ring ☒ ☐ ☐ ☐ 

Polyester bootje ☐ ☐ ☒ ☐ 

 
Verlichting/installaties 

Buitenverlichting (buitenlampen huis en schuur) ☐ ☐ ☒ ☐ 

Buitenverlichting veranda spots ☒ ☐ ☐ ☐ 

Buitenverlichting tuinspots ☐ ☐ ☒ ☐ 
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Bebouwing 

Tuinhuis/buitenberging ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kasten in tuinhuis/berging ☐ ☐ ☒ ☐ 

Werkbank ☐ ☒ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Overig 

Overige tuin, te weten: ☐ ☐ ☐ ☐ 

- (sier)hek ☒ ☐ ☐ ☐ 

- vlaggenmast(houder) ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

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

 Nee   
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Vragenlijst B 
 

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.  

 

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  

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 

c. Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale eigendomsgrenzen (denk hierbij ook aan strookjes 

grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren)?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

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

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  

e. Heeft u grond van derden in gebruik?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee   

f. Rusten er ‘bijzondere lasten en beperkingen’ op de woning en/of het perceel? (Bijzondere lasten en beperkingen’ 

kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van 

overpad), kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste 

recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een 

aanschrijving van de gemeente in het kader van een illegale verbouwing)   ☐ ja ☒ nee 

g. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?     ☐ ja ☒ nee  

h. Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning?    ☐ ja ☒ nee 

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

            ☐ ja ☒ nee 

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

daartoe?           ☐ ja ☒ nee 

 Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object? ☐ ja ☒ nee 

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

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 

m. Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie of een andere 

instantie (bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, 

erfafscheidingen e.d.)?         ☐ ja ☒ nee 

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?      ☐ ja ☒ nee 
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o. Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die 

nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?       ☐ ja ☒ nee  

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

worden teruggevorderd?         ☐ ja ☒ nee  

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

r. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing (bijvoorbeeld omdat het een voormalig 

bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt)? 

            ☐ ja ☒ nee 

s. Hoe gebruikt u de woning nu (bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel opslag)? Woning 

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

 

2. Gevels 

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

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

c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?     ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?     ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 

d. Zijn de gevels ooit gereinigd?        ☐ ja ☒ nee 

  

3. Dak(en) 

a. Hoe oud zijn de daken?  

 Platte daken: 14 jaar van de uitbouw (ligt ter bescherming en uitdroging kiezels op), 1 jaar van de garage 

(EPDM dakbedekking) en 5 jaar van het tuinuis (EPDM dakbedekking)  

 Overige daken: 14 jaar betreft dakpannen 

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

c. Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende,  

 beschadigde en/of aangetaste dakdelen?       ☐ ja ☒ nee  

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

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? Zie 3A, bij nieuwbouw garage het dak laten vernieuwen. 

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

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

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? Garage dak en tuinschuur dak zijn verder (nog) niet geïsoleerd. 

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

 Zo ja, toelichting: PVC afvoeren zijkant huis en garage in zink laten uitvoeren 2021 (uitstraling die bij de woning 

hoort) 

g. Zijn de dakgoten lek of verstopt?        ☐ ja ☒ nee 
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4. Kozijnen, ramen en deuren 

a. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? Najaar 2019 en voorjaar 2020 

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

b. Functioneren alle scharnieren en sloten?       ☒ ja ☐ nee 

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

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

Is er sprake van volledige isolatie?                ☒ ja ☐ nee 

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

            ☐ ja ☒ nee 

5. Vloeren, plafonds en wanden 

a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of wanden?☐ ja☒ nee  

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

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

aanwezig?           ☐ ja ☒ nee 

d. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen (bijvoorbeeld loszittend tegelwerk,  

 loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.)?   ☐ ja ☒ nee 

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

en/of aangetaste vloerdelen?        ☐ ja ☒ nee 

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

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

 

6. Kelder, kruipruimte en fundering 

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

b. Is de kruipruimte toegankelijk?        ☒ ja ☐ nee  

Is de kruipruimte droog?          ☐ meestal ☒ ja ☐ nee 

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

d. Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van wateroverlast geweest?

            ☐ ja ☒ nee 

 

7. Installaties 

a. Wat voor warmte-installatie is er aanwezig (bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem)? 

CV en WTW systeem 

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

Merk: CV = ATAG capaciteit CW5 (2015) en WTW = Brink Renovent HR Medium (2008) 

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?  

Datum: Zomer 2022 (jaarlijksonderhoudscontract) 

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Beiden door Kreeft en van Wissen ☐ ja ☐ nee 

b. Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie (bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer 

dan 1 keer per jaar bijgevuld worden)?        ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, wat is u opgevallen? Ik vul het drukvat van de ketel ongeveer 2 keer per jaar bij. 
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c. Zijn er radiatoren die niet warm worden?       ☐ ja ☒ nee  

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

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

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

Zo ja, waar? Keuken, hal en wc. Er is in de keuken ook nog een zogenaamde plint heather aanwezig. 

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

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

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

Wordt jaarlijks voor het stookseizoen geveegd door erkende schoorsteenveger ivm ook de verzekering. De 

openhaard en het rookkanaal is aangelegd door de firma van Scheppingen uit Mijdrecht in ik dacht 2014. De 

pijp is dubbelwandig RVS en is afgetimmerd met brandvertragend materiaal (erkende installatie, je wil geen 

schoorsteenbrand…) 

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

Stookseizoen oktober 2021-maart 2022 

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

k. Is de elektrische installatie vernieuwd?       ☐ ja ☒ nee 

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

  

8. Sanitair en riolering 

a. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen?  ☐ ja ☒ nee 

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

c. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool?      ☒ ja ☐ nee 

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

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

 

9. Diversen 

a. Wat is het bouwjaar van de woning? Startbouw zomer 2007, oplevering zomer 2008 

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

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

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  

d. Is er sprake van loden leidingen in de woning?    ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

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

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

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

etc.)?           ☐ ja ☒ nee 

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

i. Is er sprake van chlorideschade (betonrot) (betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd 

tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook 

andere beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast zijn)? ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 
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j. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning?  ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen, in welk jaartal en door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? 

 Schuttingwerk en schoeiingwerk: Martien van Zaal 2008/2009 (zie ook vergunningen Gemeente Aalsmeer en 

melding Waternet). 

 Bouw tuinhuis/veranda/vlonder: Martien van Zaal 2017 

 Vernieuwen garage: Bouwbedrijf GC Burgers 2021/2022 

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

               ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

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

 

10. Vaste lasten 

a. Hoeveel betaalde u voor de laatste  aanslag onroerendezaakbelasting? € 625,-  

Belastingjaar: 2022 (zie gemeentebelasting)   

b. Wat is de WOZ-waarde?       € 616.000,-  

Peiljaar: 01-01-2021 (zie gemeentebelasting)   

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?  € 354,-  

Belastingjaar: 2021   

d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?   € 177,-  

Belastingjaar: 2022 (zie gemeentebelasting)   

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven?  

Gas:          € 110,- (juist bedrag 2021)  

 Elektra:          €   60,- (juist bedrag 2021) 

Totaal voorschotbedrag € 300,-, altijd een stuk hoger dan afrekening. Wij kregen liever geld terug en daar 

kochten we dan weer wat hout van en op de spaarrekening. Feitelijk bedrag was € 170,- / maand. Belangrijker 

is het verbruik in KwH en M3 gas en hoe je contract is… vaste prijsafspraak of variabel… Ik verstookte ook een 

5M3 hout in het seizoen € 600,-.  

f. Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten (bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)? ☐ ja ☒ nee 

g. Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht: N.v.t.     

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

Gemeentelijke belastingen gaan in termijnen. 

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

 

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? Garantie betreffende het uitgevoerde werk voor de herbouw van de garage neem ik aan. Ik heb 

echter geen idee over de termijnen. 
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12. Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 

Vanaf de achterzijde van de tuin kijk je over de sloot naar een groene haag coniferen op het terrein van de 

achterbuurman, kwekerij Green Balanz. Met de eigenaar (Lennard van der Weijden) hebben we samen met de 

buren van nummer 14 en 10 deze haag mogen plaatsen zodat we van een groen uitzicht kunnen genieten. De 

mondelinge afspraak is dat wij hem met de buren die erop uitkijken jaarlijks onderhouden. Kleine moeite en 

een groot plezier! 

 Keuken: vaatwasser is een jaar of 3 oud, lampje koelkast is kapot. 

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.  

 

 


