
 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. A. Kuyperlaan 139 
1381 DK  Weesp 

 

 

 

 

Vraagprijs € 450.000,- k.k. 

 
 



 

Dr. A. Kuyperlaan 139, 1381 DK Weesp 
 

 
 
Ruim bemeten driekamer appartement (1994) op 5 minuten loopafstand 
van het historische centrum van Weesp! 
 
Dit appartement heeft een woonoppervlak van ca. 96 m², is gelegen op de 
eerste verdieping en is voorzien van lift, berging in de onderbouw en een 
zonnig balkon op het zuidwesten. Bijna gratis parkeren (met 
parkeervergunning) voor het gebouw. 
 
Weesp heeft een gezellig historisch centrum met diverse restaurants en 
cafés, authentieke winkels, een theater/bioscoop en allerlei mogelijkheden 
om binnen en buiten te sporten. Weesp heeft haar eigen evenementen, 
zoals Weesp Gastvrij, Weespers aan de Wand, het Sluis- en Bruggenfeest, 
Kitchen Roulette en het Korenfestival met Kerst. U woont er perfect, langs 
de rivier de Vecht omgeven door prachtige en ruime natuur. Het ligt 
centraal gelegen tussen ’t Gooi, Almere, Utrecht en Amsterdam. Op 10 
minuten loopafstand bent u op het treinstation van Weesp en vanaf daar 
staat u binnen 15 minuten op het Centraal station van Amsterdam en 
binnen 19 minuten op het Centraal station van Almere. Vanuit dit 
appartement bevindt u zich in de directe nabijheid van scholen, 
supermarkten, kinder(dag)opvang en uitvalswegen richting onder andere 
het AMC, ziekenhuis Tergooi in Hilversum en luchthaven Schiphol. 



 

Indeling: 
 
Via de centrale afgesloten hal met lift, trappenhuis en brievenbussen 
bereikt men na twee trappen de entree van het appartement. 
 
Entree, gang voorzien van toilet met fontein, badkamer voorzien van 
ligbad/douche, vaste wastafel en aansluiting voor de wasmachine en 
droger, twee ruim bemeten slaapkamers en een living met grote ramen op 
het zuidwesten waardoor veel lichtinval, entree naar het zonnige balkon 
van ruim 7 m² alsmede een open keuken met diverse apparatuur, veel 
kastruimte en een afgesloten ruimte met de cv ketel. 
 
De berging van dit appartement bevindt zich in de onderbouw. 
 
De servicekosten bedragen € 201,25 per maand. Dit bedrag is onder 
andere inclusief reservering voor onderhoud, schoonmaken van de 
centrale entree, glasbewassing, onderhoud van de gemeenschappelijke 
tuin en opstal- en glasverzekering. 
 
 
Afwerkingsniveau en installaties: 
 
Dit appartement bevindt zich in een goede staat van onderhoud en is 
geheel voorzien van dubbele beglazing. De meterkast in de hal is voorzien 
van voldoende groepen met aardlekbeveiliging en tevens bevindt zich hier 
de gas- en elektriciteitsmeter. 
 
 
Gebruiksoppervlakten: 
 

- Wonen: 95,60 m²; 
- Overige inpandige ruimte: niet van toepassing; 
- Gebouwgebonden buitenruimte: 7,20 m² (balkon); 
- Externe Bergruimte: 4,60 m² (berging). 

 
Dit object is met de grootste zorgvuldigheid ingemeten, volgens de 
Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen (NEN 2580). Alle verstrekte 
gegevens zijn met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron 
afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Alle door ons verstrekte informatie is geheel 
vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist 

 

Nederlandse Coöperatieve vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende 

goederen NVM U.A. 

              

Vragenlijst voor de verkoop van een appartement inclusief  

de VvE-checklist 
 

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 het appartement wordt verstrekt aan de koper. Tevens wordt 

doorgaans een kopie van de vragenlijst als bijlage aan de koopakte gehecht.  

 

Doel vragenlijst  

De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht van verkoper. De mededelingsplicht strekt 

niet verder dan dat u als verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat u 

bekend is omtrent de woning. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatief karakter.  

 

Doorgaans de meeste vragen uit de vragenlijst kunt u beantwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘niet bekend’. De open vragen 

zijn voorzien van een tekstveld. Hier kunt u zelf uw antwoord formuleren. Als u geen antwoord kunt geven op de 

vraag, dan kunt u aangeven dat het antwoord u niet bekend is.  
 

Gegevens over het appartement: 

Adres te verkopen appartement: Dr. A. Kuyperlaan 139, 1381 DK Weesp  

 

1. Bijzonderheden 

 

a. Zijn er nadat u het appartement in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of 

onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het appartement?     ☐ 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 appartement, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of andersom?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, graag nader toelichten: 



2 

Vragenlijst over het appartement inclusief VvE-checklist 

 

 

 

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

 Zo ja, welke grond? 

 

 

f. Rusten er voor zover u weet ‘bijzondere lasten en beperkingen’ op het appartement? (bijzondere lasten en 

beperkingen’ kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een 

recht van overpad), kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht (bijvoorbeeld een 

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

zoals een aanschrijving van de gemeente in het kader van een illegale verbouwing)                                                                                                                             

             ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke? 

 

 

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

 

h. Is er een anti-speculatiebeding en/of zelfbewoningsplicht van toepassing op het appartement?  

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, hoe lang nog? 

 

 

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

            ☐ ja ☒ nee 

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

daartoe?           ☐ ja ☒ nee 

 Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object?   

            ☐ ja ☒ nee 

 

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

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen?      ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? 

Bedrag: € 

Duur: 

  

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

 

l. Is het appartement of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? ☐ ja ☒ nee 

Zo ja: 

 - is er een huurcontract/ gebruiksovereenkomst?       ☐ ja ☐ nee 

 

Indien er geen contract of overeenkomst is, beschrijf hieronder wat (mondeling) met de huurder/ gebruiker is 

afgesproken: 

 

 Welk gedeelte is verhuurd? 

 

 

 Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? 
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 Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming (bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen)? 

 

 

 Heeft de huurder een waarborgsom gestort?      ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, hoeveel? €       

 Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?     ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, welke?  

 

 

m. Behoort de gebruikte berging (of een andere ruimte zoals een garage en/of parkeerplaats) ook volgens de 
splitsingsakte en de splitsingstekening bij het appartement (Het komt regelmatig voor dat een in gebruik zijnde 
berging/garage/parkeerplaats niet de berging is die volgens de splitsingsakte en de splitsingstekening bij het 
appartement hoort. Men heeft om wat voor reden dan ook de berging geruild. Het is van belang om de 
berging/garage/parkeerplaats welke conform de splitsingsakte en de splitsingstekening bij het appartement hoort 
te verkopen)?      

☐ n.v.t.  ☒ ja ☐ nee 

 

n. Is er over het appartement een geschil/procedure 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? 

 

 

o. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?  

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, toelichting:  

  

 

p. 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? 

   

 

q. Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het appartement voor een deel kunnen 

worden teruggevorderd?         ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, welke? 

 

 

r. Is het appartement onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?  

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waarom? 

 

 

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

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

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waarom? 

 

 

t. Hoe gebruikt u het appartement nu (bijvoorbeeld voor bewoning, praktijk, winkel, opslag)? bewoning 
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Is dat gebruik volgens de splitsingsakte toegestaan?     ☒ ja ☐ nee 

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

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?    ☐ ja ☐ nee 

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?  

 

 

2. Gevels 

 

a. Is er bij het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels?

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?   

 

 

b. Zijn er bij het appartement (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig?   

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

 

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

 Zo nee, zijn de gevels daarna (deels) geïsoleerd?    ☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, wanneer heeft de isolatie van de gevels plaatsgevonden en met welk isolatiemateriaal?  

 

 

Heeft u een certificaat of bewijs van het na-isoleren?      ☐ ja ☐ nee  

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

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?     

 

 

d. Zijn de gevels bij het appartement ooit gereinigd?    ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, volgens welke methode en wanneer?  

 

3. Dak(en) 

 

a. Hoe oud zijn de daken van het appartementencomplex ongeveer?  

 Platte daken:   

 Overige daken:  

 

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

 Zo ja, waar? 

 

 

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

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen?    ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar?  

 

 

d. Is het dak van het appartementencomplex al eens (gedeeltelijk) vernieuwd c.q. gerepareerd? 

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? 
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e. Is het dak van het appartementencomplex tijdens de bouw geïsoleerd?  

Platte daken:          ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Overige daken:        ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?      

Platte daken:         ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Overige daken:        ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, wanneer heeft de isolatie plaatsgevonden en met welk isolatiemateriaal?    

         

  

Heeft u een certificaat of bewijs van het na-isoleren?      ☐ ja ☐ nee 

Is er sprake van volledige isolatie?       

Platte daken:         ☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Overige daken:        ☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 

 

 

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

 Zo ja, toelichting: 

 

 

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

Zo ja, toelichting:  

 

 

4. Kozijnen, ramen en deuren 

 

a. Van welk materiaal zijn de buitenkozijnen gemaakt (bijvoorbeeld hout, kunststof of aluminium of een andersoortig 

materiaal)? Hout 

 

b. Wanneer zijn de buitenkozijnen, ramen en deuren van het appartement voor het laatst geschilderd? 

 

 

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

Zo ja, door wie? 

 

c. Functioneren alle scharnieren en sloten in het appartement?    ☒ ja ☐ nee 

 Zo nee, toelichting: 

 

  

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

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

 

 

e. Is er sprake van isolerende beglazing in het appartement?        ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, welk type glas (bijvoorbeeld HR, HR+, HR++ of HR+++, zie de glassponning waarin doorgaans staat 

vermeld welke type glas er is geplaatst)? 

      

Is er sprake van isolerende beglazing in het gehele appartement?            ☒ ja ☐ nee 

Zo nee, welke ramen zijn er niet geïsoleerd? 
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f. Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas (denk aan lekkende ruiten)? 

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

5. Vloeren, plafonds en wanden 

 

a. Is er in het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of 

wanden?  

☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar? 

  

b. Is er in het appartement sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden?  

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

 

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

en/of wanden aanwezig?         ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?    

 

 

d. Hebben zich in het verleden in het appartement problemen voorgedaan met de afwerkingen (bijvoorbeeld 

loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.)? 

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar? 

 

 

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

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

 Zo ja, waar?  

 

 

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

Zo ja, wanneer heeft de isolatie van de vloer plaatsgevonden en met welk isolatiemateriaal?    

 

           

Heeft u een certificaat of bewijs van het na-isoleren?      ☐ ja ☐ nee  

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

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 

 

 

6. Fundering, kruipruimte en kelder  

 

a. Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?   

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waar?  

 

 

b. Is de kruipruimte van het appartement toegankelijk?      ☐ ja ☐ nee  

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

 

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

Zo ja 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?  

          ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

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

     

 

7. Installaties 

 

a. Wat voor warmte-installatie(s) is/zijn er aanwezig in het appartement (bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, 

WKO-systeem, blokverwarming, (hybride) warmtepomp, airconditioning, zonneboiler, elektrische boiler, 

pelletkachel dan wel een andere installatie)?CV installatie 

 

 

 

Is/zijn de installatie(s) eigendom?        ☒ ja ☐ nee 

Zo nee, toelichting (bijvoorbeeld de installatie(s) is/ zijn gehuurd of geleased. Tevens huur-/leaseprijs vermelden):  

 

 

 Merk van de installatie(s):  

 

 

Type(nummer) van de installatie(s): 

 

 

 Installatiedatum van de installatie(s):       

 

 Op welke datum is/zijn deze installatie(s) voor het laatst onderhouden?      

 

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

Zo ja, door wie? 

 

 

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

meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden of de installatie functioneert niet goed)?     

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, wat is u opgevallen?  

 

 

c. Zijn er radiatoren die niet warm worden?       ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, welke?  

 

 

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

 

 

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

 Zo ja, waar? 

 

 

f. Heeft u vloerverwarming in het appartement?       ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, betreft dit elektrische vloerverwarming, vloerverwarming met warm water of anders?  

 

         ☐ elektrisch 

         ☐ warm water 

         ☐ overig, namelijk:  

 

 

Waar bevindt zich de elektrische vloerverwarming?        ☐ n.v.t.   

             

Waar bevindt zich de vloerverwarming met warm water?      ☐ n.v.t.  

 

Waar bevindt zich de overige vloerverwarming?       ☐ n.v.t.  

 

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

 Zo ja, welke?  

 

h. Heeft het appartementencomplex zonnepanelen?      ☐ ja ☒ nee 

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst? 

Jaar: 

 

Waarvoor wordt de energie die wordt opgewekt gebruikt (bijvoorbeeld voor de privé-gedeeltes van de bewoners of 

voor de gemeenschappelijke ruimten)? 

            

 

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

 

 

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

 

 

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

 

k. Zijn er onderdelen van de elektrische installatie vernieuwd (onder de elektrische installatie wordt verstaan alle 

elektra leidingen/ schakelaars stopcontacten, meterkast e.d)?    ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, wanneer en welke onderdelen? 

 

 

Zijn er gebreken aan de elektrische installaties?      ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke?  

 

l. Is er een laadpaal aanwezig voor een elektrische auto?     ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waar bevindt deze zich?  
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Blijft deze achter?      ☒ nader overeen te komen  ☐ ja ☐ nee 

 

 

m. Is er mechanische ventilatie of een soortgelijk systeem aanwezig?     ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, functioneert dit systeem naar behoren?       ☒ ja ☐ nee 

Zo nee, toelichting: 

 

 

Wanneer is dit systeem voor het laatst onderhouden?      

 

Hoe oud is dit systeem ongeveer?          

 

n. Is er een domoticasysteem of een soortgelijk systeem aanwezig (Een domoticasysteem bedient de verwarming, 

verlichting, verwarming, audio, ventilatie e.d. automatisch)?     ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, functioneert dit systeem naar behoren?       ☐ ja ☐ nee 

Zo nee, toelichting: 

 

 

Hou oud is dit systeem ongeveer?           

 

o. Zijn er rookmelders op ieder verdieping aanwezig?       ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, hoe oud zijn de rookmelders ongeveer?     

 

 

8. Sanitair, riolering en keuken 

 

a. Zijn er in het appartement beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? 

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke?  

 

 

b. Hoe oud is de badkamer ongeveer? 

 

c. Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen in het appartement goed door? 

            ☒ ja ☐ nee 

 Zo nee, welke niet?  

 

 

d. Is het appartement aangesloten op het gemeentelijke riool?     ☒ ja ☐ nee 

 

e. Zijn er in het appartement gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.?

            ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, welke?  

 

 

f. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig?   

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden?   ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 

g. Van welk jaar dateert de keukenopstelling ongeveer?       
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h. Van welk jaar dateert de inbouwapparatuur ongeveer?        

  

 

Functioneert alle inbouwapparatuur?        ☒ ja ☐ nee 

Zo nee, welk inbouwapparaat functioneert niet?  

 

i. Heeft u een kokend water kraan (bijvoorbeeld een Quooker kraan of een soortgelijke kraan)? 

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, functioneert deze kraan naar behoren en hoe oud is deze kraan ongeveer?   

 

 

 

9. Diversen 

a. Wat is het bouwjaar van het appartement? 1994 

 

b. Zijn er asbesthoudende materialen in het appartement aanwezig (bijvoorbeeld asbest zeil, een asbestplaat die 

onder en/of achter de CV ketel is geplaatst, asbesthoudend isolatiemateriaal om de verwarmingsbuis, 

asbesthoudend koord bij oude cv-ketels/gaskachels, asbestgolfplaten e.d.)?  ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke en waar?  

 

 

c. Blijft er in het appartement 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 het appartement?   ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

 

e. Is er een Japanse duizendknoop aanwezig in de (gemeenschappelijke)tuin? (Een Japanse duizendknoop is een 

exotische plant, welke moeilijk te verwijderen is. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse 

duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen)  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

f. Heeft u elders lekkages gehad (dus los van het dak/ sanitair/ riolering)? ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 

g. Is de grond van het appartementencomplex verontreinigd?   ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

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

 Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?   

          ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee  

 

h. Is er een olietank aanwezig of aanwezig geweest?    ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

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

Als deze is gesaneerd, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? 

 

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

 

i. Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om het appartement (denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, 

etc.)?           ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waar? 

 

 

j. Is het appartement aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 
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 Zo ja, waar? 

 

 

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

 Zo ja, wanneer en door welk bedrijf?  

   

 

k. Is er in het appartement sprake van chlorideschade (betonrot) (betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van 

panden gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of 

Manta. Ook andere beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast zijn)? 

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waar? 

 

 

l. Hebben er in het appartement verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden?   ☐ ja ☒ nee 

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

 

 

m. Zijn er in het appartement verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe benodigde 

omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?   ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 

Zo ja, welke? 

 

n. Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe benodigde toestemming van de VvE?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, welke? 

 

 

o. Is er sprake van glasvezel internet?      ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 

p. Bent u in het bezit van een definitief energieprestatiecertificaat/energielabel?  ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke label? 

 

10. Vaste lasten 

 

a. Hoeveel betaalde u voor de laatste  aanslag onroerendezaakbelasting? € 183.17  

Belastingjaar: 2023  

 

b. Wat is de WOZ-waarde?       € 425.000 

Peiljaar: 2022  

 

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

Belastingjaar:   

 

d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag gemeentelijke belastingen (zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing 

e.d.)?          € 160,43 

Belastingjaar:2023   

 

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven?  160 

Gas:          €   

 Elektra:          €   
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Water         €33 

Stadsverwarming:         € 

Anders:          €  

 

Wat is uw jaarverbruik voor gas/ elektriciteit en water? 

Gas         m3 :394 

Elektriciteit hoog        kWh : 

Elektriciteit laag        kWh :  

Elektriciteit totaal        kWh :2046 

Water         m3 :35 

Stadsverwarming         GJ : 

Anders:          : 

   

Met hoeveel bewoners bewoonde u de woning?    aantal: 1 bewoners 

 

 

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

 Zo ja, welke? 

 

 

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper? Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer 

overdraagbaar op een koper. Neem hiervoor contract op met de betreffende leverancier. 

             ☐ ja ☒ nee 

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

Afkoopsom:         € 

Duur: 

 

g. Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht:      

 Hoe hoog is dan de canon per jaar?      €   

 Heeft u alle canons betaald?      ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

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

 Zo ja, tot wanneer?  

 

 

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

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

 Zo ja, hoe hoog en waarvoor?       €   

 

 

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

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd? 

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

 

11. Garanties 

 

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper (zoals dakbedekking, cv-

installatie, dubbele beglazing, etc.)?         ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, welke? 
 
12. De VvE en onderlinge verhoudingen 
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a. Is de VvE ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van koophandel)?   ☐ ja ☐ nee 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 
 

b. Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE? 
Aantal: 
 

c. Is er een eigenaar met 50% of meer dan 50% van het aantal stemmen?   ☐ ja ☐ nee 

 
d. Breukdeel van het aandeel in het appartementencomplex:  

- woning:   
- berging:   
- parkeerplaats:    

 
e. Aantal stemmen voor dit appartement: 
 
13. De bestuurder(s) ('het bestuur') 
 

a. Is er een professionele bestuurder?        ☐ ja ☒ nee 

 

b. Zo nee, is de bestuurder lid van de VvE?     ☐ n.v.t.  ☒ ja ☐ nee 

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

a. Wordt er ten minste eenmaal per jaar vergaderd?      ☒ ja ☐ nee 

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

            ☒ ja ☐ nee 

c. Lopen er procedures tot vernietiging van besluiten?      ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, om welke besluiten gaat het? 
 

  
15. Verzekeringen 
 

a. Is er een collectieve opstalverzekering?       ☒ ja ☐ nee 

 

b. Is daar een 'appartementenclausule' in opgenomen?      ☐ ja ☐ nee 

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

c. Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?    ☐ ja ☐ nee 

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

a. Is er een reservefonds?         ☐ ja ☐ nee 

Hoe hoog is het reservefonds en wat is de peildatum?  
Bedrag: € 
Datum: 
 

b. Is er een meerjarenonderhoudsplan aanwezig?       ☐ ja ☐ nee 

Hoe oud is het meerjarenonderhoudsplan en welke periode bestrijkt het plan?  
Jaar: 
Periode: 
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c. Zo nee, hoe wordt vastgesteld wat moet worden gereserveerd voor groot onderhoud?  
 

d. Te betalen maandelijkse bijdrage is in totaal: €   
Waarvan:  
- exploitatiekosten (servicekosten)  €  
- reservering voor onderhoud   €   
- stookkosten (voorschot)   €   

 

e. Zijn er eenmalige en/of incidentele bijdragen verschuldigd?     ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, waarvoor, wat is het bedrag en wanneer moeten deze worden betaald? 
 
 
Bedrag: € 
Te voldoen per: 
 

f. Zijn alle aan de VvE verschuldigde bedragen betaald?     ☐ ja ☐ nee 

Zo nee, welke niet? 
 
Toelichting: 
16a, b en c: Sinds 1 januari 2018 is de Wet verbeteren functioneren VvE’s in werking getreden. Het is sindsdien 
verplicht voor VvE’s om jaarlijks een bedrag te reserveren voor groot onderhoud. De hoogte van dit bedrag is 
gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van ten hoogste vijf jaar oud dat een periode van tien jaar 
beslaat of is gelijk aan 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw per jaar. Een meerjarenonderhoudsplan zoals 
hier bedoeld voldoet bovendien ten minste aan de volgende criteria:  

- het ligt schriftelijk vast; 
- het bevat een onderhouds-, herstel-, respectievelijk vervangingscyclus voor de gemeenschappelijke delen, 

zoals dragende constructies, vloeren, daken, afvoeren, installaties en kozijnen;  
- de kosten voor onderhoud, herstel, respectievelijk vervanging van de onderdelen zijn aangegeven. 

 
 

17. Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 

 

 

 

18. Extra vragen door makelaarskantoor zelf geformuleerd 

 

a. …………………      ☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 
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INFORMATIEF KARAKTER VRAGENLIJST  

 

De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht van verkoper. De mededelingsplicht strekt 

niet verder dan dat verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat hem bekend is 

omtrent het appartement. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatief karakter.  

 

ONDERTEKENING 

 

Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. Verkoper is zich 

ervan bewust dat hij/zij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten het risico loopt om aansprakelijk 

gesteld te worden door de koper. Verkoper verklaart het appartement tot de eigendomsoverdracht op een manier te 

zullen bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd. 

 

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) voorgaande vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld: 

 

Naam:        Naam: 

Plaats:         Plaats: 

Datum:        Datum: 

 

Handtekening:       Handtekening: 

 

……………………      …………………… 

 
Gegevens NVM-makelaar 

 

Kantoornaam:  Koster Di Giacomo 

Adresgegevens: Nieuwstad 26, 1381 CC Weesp   

Telefoonnummer:  0294-484441 

E-mailadres:   info@kdg.nu 

 
 

 



MEETRAPPORT

Meetrapport         volgens         de         Branchebrede         meetinstructie
op         basis         van         NEN         2580

Meetrapport: A,         NVH-40503
Soort         object: Appartement
Objectgegevens: Dr.         A.         Kuyperlaan         139
Plaats: Weesp

Ingemeten         op         locatie         op         verzoek         van:

Opdrachtgever: Koster         Di         Giacomo
Adres: Nieuwstad         26
Postcode         en         plaats: 1381CC         Weesp



Meetrapport

Meetrapport: A,         NVH-40503
Soort         object: Appartement
Objectgegevens: Dr.         A.         Kuyperlaan         139
Plaats: Weesp

Opdrachtgever: Koster         Di         Giacomo
Datum         van         inmeten: 24-02-2023
Datum         van         meetrapport: 24-02-2023
Bijzonderheden: Geen

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 95,6 m²
Overige         inpandige         ruimte nvt nvt
Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 7,2 m²
Externe         bergruimte Berging 4,6 m²

Inhoud 302,0 m³

De         plattegrond         bij         bovenstaande         meetstaat         kunt         u         vinden         op:
https://floorplanner.com/projects/136730853/viewer.

Ingemeten         volgens         de         Meetinstructie
Deze         meetinstructie         geeft         een         praktische         handleiding         om         voor         woningen         de         gebruiksoppervlakten,         zoals         gedefinieerd         in         de
NEN         2580         en         ondermeer         toegepast         in         de         basisregistratie         gebouwen,         te         meten.         De         meetinstructie         is         een         gezamenlijk
initiatief         van         NVM,         VBO,         BAG         en         de         waarderingskamer.

Toelichtingsclausule         NEN         2580
De         Meetinstructie         is         gebaseerd         op         de         NEN         2580.         De         Meetinstructie         is         bedoeld         om         een         meer         eenduidige         manier         van         meten
toe         te         passen         voor         het         geven         van         een         indicatie         van         de         gebruiksoppervlakte.         De         Meetinstructie         sluit         verschillen         in
meetuitkomsten         niet         volledig         uit,         door         bijvoorbeeld         interpretatieverschillen,         afrondingen         of         beperkingen         bij         het         uitvoeren
van         de         meting.

Op         al         onze         offertes,         op         alle         opdrachten         aan         ons         en         op         alle         gesloten         overeenkomsten         zijn         de         algemene         voorwaarden         van
toepassing         zoals         bijgesloten,         gedeponeerd         bij         de         KvK         te         Hilversum         en         te         vinden         op         onze         website         www.inmeten.com

2www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Uitleg         over         het         meetrapport
Inmeten.com         heeft         op         verzoek         van         Koster         Di         Giacomo         een         meetrapport         opgesteld         conform         de         branchebrede         meetinstructie
gebaseerd         op         de         NEN         2580         waarbij         de         gebruiksoppervlaktes         en         inhoud         gesplitst         zijn         aangegeven.

Deze         splitsing         is         onderverdeeld         in:

Gebruiksoppervlakte         woonruimte
Overige         inpandige         ruimte
Gebouwgebonden         buitenruimte
Externe         bergruimte
Bruto         inhoud         van         het         object

Ingemeten         volgens         de         Meetinstructie
Deze         meetinstructie         geeft         een         praktische         handleiding         om         voor         woningen         de         gebruiksoppervlakten,         zoals         gedefinieerd         in         de
NEN         2580         en         ondermeer         toegepast         in         de         basisregistratie         gebouwen,         te         meten.         De         meetinstructie         is         een         gezamenlijk
initiatief         van         NVM,         VBO,         BAG         en         de         waarderingskamer.

De         gebruiksoppervlakte         van         een         ruimte         of         van         een         groep         van         ruimten         is         de         oppervlakte,         gemeten         op         vloerniveau,         tussen         de
opgaande         scheidingsconstructies,         die         de         desbetreffende         ruimtes         omhullen.

Bij         het         bepalen         van         de         gebruiksoppervlakte         wordt         niet         meegerekend:

De         oppervlakte         van         delen         van         vloeren         waarboven         de         netto         hoogte         lager         is         dan         1,5         meter         met         uitzondering         van         vloeren
onder         trappen,         hellingbanen         e.d.
Een         liftschacht
Een         trapgat,         schalmgat         of         vide,         indien         de         oppervlakte         daarvan         groter         of         gelijk         aan         4,0         m²         is
Een         vrijstaande         bouwconstructie         (niet         zijnde         een         trap)         indien         de         horizontale         doorsnede         daarvan         groter         is         of         gelijk         aan
0,5         m²
Een         leidingschacht         indien         de         horizontale         doorsnede         daarvan         groter         is         of         gelijk         is         aan         0,5         m²

3www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Gespecificeerde         meetstaat

1e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 95,6 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 7,2 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 302,0 m³

Berging

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Berging 4,6 m²

Inhoud nvt

4www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Plattegrond:         1e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 95,6 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 7,2 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 302,0 m³

5www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Plattegrond:         Berging

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Berging 4,6 m²

Inhoud nvt

6www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Vereniging van Eigenaren Gebouw Margriet te Weesp
Administratie Dr. A. Kuyperlaan 239

í38í DK WEESP

ING rek.nr:
L. de Way
lnterirn-vooziter
Alg.zaken

ldeway@ldw-mailbox. nl
(0294) 452714

NLT4 INGB 0000 3557 45

C.H.J. van Stuivenberg - Hannink
Financieel beheer
Administratiê

conievanstuivenbero@omail.com
(0294) 416283

J.G. Wijma
Technisch beheer

hanswijma@online. nl
(0294) 416141

Bestuur

mailto:
telefoon:

Weesp, 15-04-2022

Aan alle leden van de VvE gebouw Margriet te Weesp

Het VvE-bestuur nodigt u uat voor een (door corona eerder uitgestelde) jaarvergadering. De
vergadering wordt gehouden op vrijdag 29 april 2022. De locatie is: de \Mllibrorduszaal van de RK
kerk aan de Troelstralaan. De meubelopstelling in deze zaal is inmiddels ruim ingericht en de zaal
is voorzien van geforceerde ventilatie zodat, met de geldende regels, bijeenkomsten "corona-
proof'gehouden kunnen worden. De vergadering begint om 19:45h. Inloop, met koffie, vanaf
19:30h.

De laatste vorige vergadering was op 27-03-2Oiínl, u notulen van deze vergadering en/of
financieeljaarverslagen mist in uw administratie, dan is een verzoekje om na-zending van een
kopie aan de Voorzitter of aan de Administratie voldoende om aan dat verzoek te gaan voldoen

Het VvE-Bestuur ziet graag dat VvE-leden die de vergadering niet kunnen bijwonen zich afmelden.
Dat kan per e-mail of telefonisch; zie de kop van deze brief. Deze VvE-leden kunnen zich, met een
schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander VvE-lid of door een niet-lid.

AGENDA:
1 '/ Opening van de vergadering.
2 y Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 27-03-2019.
3 r Verslag en vooruitzichten van het Technisch beheer.
4 /Verslag kascommissie.
5 y Bespreking van de jaarrekeningen 2O2O en 2021 en van de begroting 2022
6 * Benoeming kascommissie.
7 Rondvraag.
8 Sluiting.

Vriendelijke groet,

L. del4/an

-

-A-^-^-^-^-A-
lnterim Voozitter
VvE geb. Margriet te Weesp

É : ldewav@ldw-mailbox.nt

El :o2ea 452714
i

I :0655 752694

-A-^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_A_^_^_^_

íiie-id: 202204 1 fj uilnoriig ill(l vvt: -jaa r ver gacler in5,; .ci or:x ,)aqe #: 1 (,í I print rlaie . l5 A4..2022



Vereniging van Eigenaren Gebouw Margriet te Weesp
Administratie Dr. A. Kuyperlaan 239

í38í DK WEESP

NLT4 TNGB 0000 3557 45

G.H.J. van Stuivenberg - Hannink
Financieel beheer
Administratie

ING rek.nr:
L. de Way
lnterinFvoozitter
Alg.zaken

ldeway@ldw-mailbox. nl

BestuuÍ J.G. Wiima
Technisch beheer

mailto conieva nstuivenbeÍg@gmail. com hanswijma@online. nl

Weesp, februari 2022

Aan alle leden van de WE.

Niemand zal het een verrassing vinden dat er wederom dit jaar slechts een voornemen is voor het
houden van een VvE-jaarvergadering. Dus géén vastomlijnde plannen. Of. en wanneer. er een
jaarvergadering zal zijn hangt af van de corona-situatie. Zo lang als er nog gesproken wordt van
"pandemie" en zolang er nog geen sprake is van "endemie" organiseert het VvE-bestuur géén
vergadering.

Het VvE-Bestuur wil u wel graag van het reilen en zeilen op de hoogte houden. Daarom
rapporteert het bestuur ook dit jaar schriftelijk en/of per e-mail.

De VvE heeft natuurlijk wel het boekjaat 2021 afgesloten. Er is géén controle geweest door de
Kascommissie (mw. Schaake en dhr. De Haan). De financiële gegevens, bestaande uit de balans,
de resultatenrekening en de begroting 2022, vindt u bij dit document.

Als er vragen zijn over de gepresenteerde financiële gegevens kunt u voor antwoorden en/of uitleg
altijd terecht bij de beheerder van de financiën: corrievanstuivenberq@qmail.com of 06-26038880.

Vriendelijke groet,

L. deWa/u.

lnterim Voozitter
VvE geb. Margriet te Weesp

fi : ldewav@ldw-mailbox,nl

E\ : 02ea 452714

! :0655 752694



Balans

Appartementen en garales

Lening liftfonds
Nog te betalen posten

Nog te ontvangen posten

Resultaat boekjaar
Eigen Vermogen

EV 01-01-2022

rift
Lening hoofdfonds
Nog te betalen posten

Resultaat boekjaar
Eigen Vermogen

EV Ot-0L-2022

Parkeerplaatsen

Nog te betalen posten

Resultaat boekjaar

Eigen Vermogen

3t-t2-202t 3L-L2-2020

17.600,00

575,49
0,00

6.683,63
44.835,30

51.5 93

-17.600,00

0,00
590,95

225,L6

81

1.011,59
236,05

3.539,40

31-12-201e1

22.000,00
8.1.06,86

0,00

-27.4t5,87
72.25L,L7

44.835,30

-22.000,00

63L,67
-20.955,L5

2L.t80,3I

225,t6

774,50

2.764

13.200,00

0,00

0,00

-8.473,64

51.518,93

43.045,29

-L3.200,00

0,00
-5,27

8L6,02

810,75

0,00
679,t7

3.775,45

3.EV 01-01-2022 4.454,62 3.77

90



8€trotlng

Appaftemêntên en tarages

le ontvangen bijdÍagen app.

OnWanten bljdÍagen gaÍages

Rente

Rentelening liftfonds
Aflosslng lenlng liftfonds

Lenlng liftfonds
Tuinonderhoud
Schoonmaakkosten

Raambewassing

NUON altemene ruimtes
Kantoor/adm inistratiekosten
Representatiekosten
Bankkosten

Verzekerlngen

Onderhoud gebouw( raamdorpels)
Onderhoud gebouw (ramen)

Onvoorziên onderhoud
Onderhoudskosten dak

Bevelligintskosten dak

B[drrgê Íeservefonds tby gÍoot-ondeÍhoud

Uft

Lenint hoofdfonds
Ontvangên bljdragen lift
Rente

NUON

Onderhoudscontract lift
Onderhoudskosten lift
Bankkosten

Keurint Llftlnstituut
Skylift renovatle lift
Elektra-aanpassingen na renovatie
Advieskosten

Vloerbedekklng
Meerwerk schilderen ivm vloerbedekking
Aflossing lening hoofdfonds
Rente lening hoofdfonds

Budrrge r8êweÍonds tbv groot-onderhoud

Prrkeerplaltsên
Ontvangen bljdragen parkeerplaatsen

Rente

Onderhoudscontract parkêerbeutels

Sankkosten parkeeÍbeugels

Onderhoud parkecrbeugels

BetÍoot 2022 WeÍkelijk 2021

22.300,80

828,00
0,00

308,00

BetÍoot 2021

1.200,00

650,00
0,00

20,00

400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,400,00

308,00

24.240,00

828,00

0,00
220,00

4.400.00

8.800,00
7.200,00

0.00

720,00

8.800,00
2.500,00
3.000,00
1.250,00

900,00

250,00

0,00
200,00

2.600,00
7.500,00
4.000,00
1.500,00

550,00
450.00

22.300,80
828,00

0,00
308,00

13.200,00

7.200,00

1.260,oo

13.200,00

1.328,38

2.738,46

1.727,70

877,29

104,25

0,00
182,10

2.s18,88
23.593,85

2.894,73

27.836,80

7.200,00

7.205,27

1.250,00

580,83

13.200,00

3.000,00
3.200,00
2.200,00

750,00

150,00

0,00
L75,00

2.400,00
21.000,00

5.s11,80

27.835,40

40.336,80

-12.sOO.OOl

7.200,00

6.97&00

222.M|

1.260.00

5L4,00

7

33.500,00

5rt4,50

400,35

L.296,92

637,80
65,92

2,89

493,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.400,00
30n.oo

567,49

13,34

0,00

550,00

13.200,00

7.200,00

1.260,00

500,00

74,00
ooo

1.300,00

6s0,00
100,00

3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.400,00
220.OO

500,00

15,00

0.00

527

0.00 0,00

BUd.rBe ressrvefonds tbv gÍoot-onderhoud 679,t7 7,É,.ffi|



Resultatenrekening

ADpartementen en tarares

Ontvangen bijdragen appartementen
Ontvangen bijdragen tarages
Rente

Rente lening liftfonds
Aflossing lening liftfonds

LeninB liftfonds
Tuinonderhoud
Schoonmaakkosten

Raambewassing

NUON algemene ruimtes
Kantoor/admi nistratiekosten
Representatiekosten

Bankkosten

Verzekeringen

Schilderwerk

Onderhoud gebouw

Onderhoudskosten dak
Beveiligingskosten dak

Parkeerolaatsen

Ontvangen bijdragen parkeerplaatsen

Rente

Onderhoudscontract parkeerbeugels

Bankkosten parkeerbeugels

Onderhoud parkeerbeugels

Totaal resultaat boekjaar

rift
LeninB hoofdfonds
Ontvangen bijdragen lift
Rente

Aflossing lening hoofdfonds
NUON

Onderhoudscontract lift
Onderhoudskosten lift
Eankkosten

Keuring Liftinstituut
Skylift renovatie lift
Elektra-aanpassingen na renovatie
Advleskosten

Vloerbedekking
Meerwerk schilderen ivm vloerbedekking
Rente lening hoofdfonds

2021

per appt,
2020

1.011,59

14,25

22.300,80

828,00

0,00

308,00
4.400.oo

13.200,00

1.260,00

0.00

13.200,00

7.200,00

0,00

1.328,38

2.738,46

L.127,70

877,29

tor'.,25

0,00

182,10

2.518,88

23.593,85

2.894,58

544,50

400,35

27.836,80

36.310,rt4

1.260,00

s80,83

679,t7

7.200,00

7,205,27

20.361,60

7s6,00

2L,55

396,00

17.600,00

1.260,00

17.600,00

7.200,00

2.927,95

3.138,10

2.L16,7L

932,35

r4t,5t
0,00

L62,84

2.392,44

74t,L6
6.363,37

544,50

390,s9

22.000,00

1.560,54

2.856,79

2.095,78

819,83

260,70

80,00

174,75

2,3r8,72
12.436,86

3.159,37

544,50

378,71

103,78

178,55

130,99

51,24

16,29

5,00

ro,92
144,92

777,30

r97,46
34,03

23,63

308,89

74,72

0,00

6,40

69,69

5.120,87

44,43

40,63

498,50

78,96

51,

Per appart.

47

24,

2s.93s,15 1.620,95

183,00

196,13

L32,29

58,27

8,84

10,18

8,82

34,03

24,4!
19.251,s2

r.261,89

r.025,84

7.202,46

5.511,60

48.785,95

--r?.4t5,8?ï--7.6?í I

L.261-,24

486,74

774,50

29.209,52

20.36r,60
756,00

32,48

1.260,00

1,24

22.000,00

7.200,00

9,52

2019

480,06

0,00

ler appart. I

L.272,60

47,25

2,03

2:.37O,O8 1.321,88

83,02

17r,L5
70,48

54,83

6,52

0,00
11,38

r57

180,92

34,03

25,O2

397

567,49

t3,34
0.00

6,68

_____-?1É41

4.400,00

1.183,11

613,87

0,00

78,62

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.400,00

L.296,92

637,80

65,92

2,89

493,74

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

308.00

2.47t,09
597,74

0,00

st,22
557,5L

40.966,97

355,46

325,00

3.988,01

63t,67
220,00 27,SOl396,00

50,16457 6,270,58

Totaal resultaat boekjaar -5-27 ___Egq!e -20.955,15
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Weesp, februari 2021

Aan alle leden van de WE.

Niemand zal het een verrassing vinden dat er dit jaar geen VvE-jaarvergadering zal
zijn. Het VvE-Bestuur wiÍ u toch graag van het reilen en zeilen op de hoogte houden.
Daarom rapporteert het bestuur dit jaar schriftelijk en/of per e-mail.

De VvE heeft natuurliik wél het boekjaar 202A afgesloten. Er is géén controle
geweest door de Kascommissie (mw. Schaake en dhr. De Haan). De financiële
gegevens, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de begroting 2021,
vindt u bij dit document.

Als er vragen zijn over de gepresenteerde financiële gegevens kunt u voor
antwoorden en/of uitleg altijd terecht bij de beheerder van de financiën:

of 06-26038880.

Voor 2021 envoor 2022 staan er aanzienlijke werkzaamheden in de VvE-agenda.
Eerst, dit jaar, groot onderhoud, schilderwerk, aan de achtergevel plus de westgevel.
Daarna, voor volgend jaar, staan schildenruerk aan de voorgevel, aan de oostgevel
en aan de garages in de agenda. Alles volgens het MJOP. De kosten zullen hoog
zijn. Met als gevolg dat er een aanslag op het VvE-vermogen wordt gepleegd als het
VvE-Bestuur niet ingrijpt. Om te zorgen dat er voldoende flexibiliteit in de VvE-
financiën blfft (!) zullen de maandelijkse bijdragen verhoogd worden. De nieuwe
maandelijkse bijdragen zijn reeds verwerkt in de begroting 2021. De hoogte van de
huidige maandelijkse bijdragen (€1,05 per stempunt) dateren van 01 oktober 2016.

Per 01 iuli 2021worden de nieuwe maandeli jkse bijdragen €1 ,25 per stempunt.
Voor een appartement plus berging wordt de maandelijkse bijdrage €126,25.
Voor een garage wordt de maandelijkse bijdrage C12,50.
De bijdragen voor de lift en de bijdragen voor de parkeerplaatsen blijven nu
onveranderd.
Alle VvE-leden worden verzocht om met hun bank op tijd de benodigde afspraken te
maken zodat m.i.v. 01 juli 2021 de nieuwe bedragen worden overgemaakt.
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Weesp, 13-02-2020

Aan alle bewoners v4n een appartement in het rechter oedeelte van ons qebouw.

Het VvE-Bestuur heeft twee berichten.

Bericht í:

Het is biina zover . . . . . . de laatste, decoratieve, hand wordt over een paar dagen gelegd aan de
aankleding van de gemeenschappelijke ruimte: het trapportaal. Het schilderwerk is af. De lift is
weer z.g.a.n. De vloerbedekking ligt er glorieus bij op de trappen en op de overlopen. En de
uitgezochte wanddecoraties zijn bij de lijstenmaker. Als de lijstenmaker zijn werk aan onze
wandverfraaiingen klaar heeft, worden ze opgehangen! Tijd voor een feestje? Yes!

Er is een prettig samenzijn gepland. Met een hapje en een drankje. Om het einde van alle
we*zaamheden te markeren. Ate bewoners van het rechter gedeelte zijn uitgenodigd om
acte-de-préséance te geven.

Waar? ln de halvan ons gebouw.
Wanneer? Zaterdag 22 tebruan 2020.
Hoe laat? Vanaf 16:00h.
Tot?......?
Het hele evenement wordt vezorgd door Annemieke den Uyl en Conie van Stuivenberg.

Bericht 2:

Om het decoreren van de wanden met de uitgekozen werken uit te voeren, moet alles wat nu nog,
legaal of illegaal, aan de wanden in de gemeenschappelijke ruimte hangt, verwijderd worden dool
hun eigenaars. Dit geldt zowel voor alles waarvoor in het verleden door het VvE-Bestuur
toestemming is gegeven om op te hangen (de toestemming is bij dezen ingetrokken), als voor
alles waar nooit toestemming voor is gevraagd.

Dus . . . . graag tot ziens op de 22ste

L. de Way
lnterim-voozitter.

Írlr-iij 2 b:i;thiên Lritnodiginq cos.ho|Èn doar: Pelle #: 1 of 1 Lrrint-Jete: i -r.0:-:020
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Bestuur
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L. de Way
lnterim-voorzifter
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J.G. Wijma
Technisch bêheer

mailto: conievanstuivenberg@gmail.com hanswijma@online.nl

Notulen van de vergadering d.d. 27-01-2020
Willibrorduszaal van de Katholieke Kerk aan de Troelstralaan

Presentieliist:

Afvyeziq met kennisgevinq:

Afuieziq zonder kennisqevi no :

De externe eigenaren van de garages G1, G2 en G6

Het bestuur stelt vast dat er ruim voldoende stemmen aanwezig zijn om eventuele besluiten,
waarvoor een meerderheid vereist is, in deze zitting door de vergadering te kunnen nemen.

í) Openinq door de voorzitter.
De voozitter heet iedereen welkom. Deze geeft aan dat de volgende stukken zijn binnengekomen:

- De heer de Way heeft zich aangemeld om op de lijst van kandidaten voor de functie van
VvE voorzitter bijgeschreven te worden als interim-voorzitter. E.e.a. te bepalen tijdens de
VvE-ledenvergadering van 27-01-2020. Voornaamste reden is: wat ruimte te geven om de
impasse waarin het VvE-bestuur zit, te verlichten.

- Mevrouw Schaake heeft mevrouw Wijma gemachtigd om voor haar te stemmen.
- De heren Benschop en Van Zoonen hebben de heer Neering gemachtigd om voor hen te

stemmen.

Na bespreking van de notulen van de vorige vergadering worden de notulen goedgekeurd.



Kosten nieuwe vloerbedekkinq qemeenschappeliike ruimte rechter gedeelte.

Het voorstel van mevrouw Van Stuivenberg, om de kosten van de vloerbedekking in de
gemeenschappelijke ruimte, rechter gedeelte, te financieren vanuít de lening van de Iift, wordt na
stemming aangenomen. De lening voor het renoveren van de lift en de kosten voor de
vloerbedekking wordt afgelost middels de ongewijzigde maandelijkse liftbijdragen. Vóór stemden
de 8 lifteigenaren en de dames Pronk en Lochtenberg. Tegen stemden de heer Blankman,
mevrouw Van Oenen en de heren Neering, Benschop en Van Zoonen. De heer Gentenaar en de
heer Treep stemden blanco.

2) Hoe verder met het bestuur.
De heer De Way heeft aangeboden om, als interim-voorzitter, de heer Neering op te volgen. Er
zijn geen tegenstemmers als zijn voordracht in stemming wordt gebracht. Dit is voor mevrouw Van
Stuivenberg de reden om niet terug te treden als penningmeester en in het VvE-bestuur aan te
blijven. De heer Wijma blijft het technisch beheer doen.

3) Besprekinq van de iaarrekeninq en de beqrotins.
De jaarrekening is doorgenomen en in orde bevonden. De begroting voor het onderhoud van de
tuin is verhoogd van €2500 naar €3500 omdat het stuk voor de woning van de fam. Blankman
vernieuwd moet worden. Er is een bedrag van €10000 begroot voor het vervangen van lekkende
ramen. Op vragen van de heer Neering zijn de volgende antwoorden gegeven. De nieuwe
brievenbussen hebben, inclusief plaatsing, €1100 gekost. De €8000 nog te betalen rekeningen
betreft de laatste rekening van schilderbedrijf Pover. De maandelijkse energierekening van Nuon,
voor de lift, is voorlopig €187 per maand.

4) Verslaq kascommissie.
De kascommissie heeft alle stukken gecontroleerd en in orde bevonden en heeft de vergadering
gevraagd om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering verleent vervolgens de
penningmeester decharge.

5) Benoeminq leden kascommissie.
Mevrouw Van Oenen heeft deze taak inmiddels 2 keer vervuld, dus bij deze is zij aftredend. Voor
de heer De Haan was dit de lste keer, hij is volgend jaar ook nog beschikbaar. Als nieuw lid meldt
mevrouw Schaake zich aan.

6) Verslaq technisch beheer.

De heer Wijma geeft vanuit zijn functie als technisch beheerder aan dat er deze periode veel
gebeurd is op technisch gebied. De lift is gerenoveerd en al het houtwerk in de traphuizen is
geschilderd. Verder zijn de brievenbussen vernieuwd omdat het niet mogelijk was om de oude
brievenbussen te schilderen. De heer \Mjma geeft ook aan dat een aantal ruiten in diverse
appaÍementen inmiddels vervangen zijn. De mannen die het dak hebben geïnspecteerd hebben
gemeld dat er peuken op het dak onder de woning van 131 liggen. De peuken kunnen schade aan
het dak toebrengen waardoor lekkage kan ontstaan. De heer Neering heeft aangegeven hierover
contact met de eigenaar op te nemen.

7) Verslaq tuinbeheer.
Afgelopen jaar is het onderhoud aan de tuin gedaan door Dennis, de neef van de heer Neering.
De heer Neering hielp mee door Dennis op te halen en weg te brengen en het tuinafual af te
voeren. Het onderhoud van de tuin was stil komen te liggen omdat de hovenier ziek was
geworden. Zoeken naar een andere hovenier die het voor een redelijke prijs wilde doen mislukte
waarna de heer Neering met Dennis het tuinonderhoud hebben gedaan. Het is zo goed bevallen
dat zij komend jaar daarmee door willen gaan.
Het deelvan de tuin onder de ramen van de fam. Blankman moet vernieuwd worden. De grond is
dood.



Wij hebben van de firma's De Limieten en Pronk een offerte ontvangen voor het verwijderen plus
afuoeren van de grond, het storten van nieuwe grond en het planten van struiken. Verder voor het
schoonmaken, bemesten en snoeien van de rest van de tuin. De firma De Limieten wilde dit doen
voor in totaal ongeveer €6500 terwijl de heer Pronk voor de werkzaamheden tuinonderhoud
algemeen €1020 en renovatie €1165 vraagt. Het is duidelijk dat er is gekozen voor de heer Pronk.

8) Rondvraaq en inqebrachte aqendapunten.
a) Mevrouw Schaake vraagt of elke etage zijn eigen smaak schilderijen wil vervangen nu het

traphuis zo geweldig mooi is geworden. De aanwezigen zijn het hiermee eens en mevrouw
\Mite gaat een voorstel uitwerken. Gedacht wordt aan zwarUwit foto's met wat kleur van de
deuren erin.

b) Mevrouw Van Oenen geeft aan dat de schoonmaker de hoeken op de trap niet
schoonmaakt. Mevrouw \Mljma zal hierover contact met de schoonmaker opnemen.
Mevrouw Van Oenen meldt dat de buitendeur niet meer automatisch sluit. De heer \Mjma
geeft aan dat dit door de lage temperatuur komt en dat dit verholpen kan worden door het
sluitwerk te oliën. De heer Neering geefi aan dit te gaan doen.
Mevrouw Van Oenen wil graag zien dat de grijze wanden in het linker trappenhuis
geschilderd zou worden. De VvE geeft aan daar niet verantwoordelijk voor te zijn. De
bewoners moeten dit zelf doen/regelen.

c) Mevrouw White meldt dat er plastic in de groene afoalbakken wordt gegooid. Meneer
Gentenaar geeft aan dat de groene bakken niet bij ons appartementencomplex horen en
dat wij er dus niets in mogen gooien. Onze groen afual moet in de bakken voor het
zorgcentrum gedeponeerd worden.

9) Afsluitinq.
Alvorens de voorzitter de vergadering kan sluiten vraagt mevrouw Pronk nog even het woord. Zij
bedankt de leden van het VvE-bestuur voor hun inzet tijdens de afgelopen periode en biedt hen,
namens de VvE-leden, een presentje aan, een doos Toffifee plus een envelop. Deze attentie wordt
door de leden van het VvE-bestuur in dank aanvaard.

Verantwoording Eerste tekst door C.A.T. Neering; VvE-voorzitter t/m 27-01-2020,
Geredigeerd door L. de Way; VvE-interim-voorzitter v.a. 28-01-2020

Naschrift van L. de Wav.

Na mijn aanvaarding van de nieuwe functie van Interim-voorzitter van de VvE is het handig om
mijn NAW-gegevens hier te melden. Deze aub alleen gebruiken voor VvE-aangelegenheden.

L. deWatv
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De kascommissie, Mevr. w.M.c. van oenen en B. de Haan, hebben de boeken
van onze WE op 7 jan. J.l. gecontroleerd en op orde bevonden.

Wij hebben geconstateerd dat de financiële administratie zeer ordentelijk en

uitvoerig is gevoerd.

Tevens hebben wij geconstateerd dat onze V.V.E. volgens de gestelde normen
een gezonde vereniging is

Ondergetekenden stellen

decharge te verlenen.

Weesp 7 januari 2020,

Mevr. W.M.C. van Oenen

Dhr. B. de Haan

rgadering dan ook voor om de penningmeesterVE
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