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OMSCHRIJVING
Let op: dit betreft een bieden vanafprijs. In de 
wijk Tussen de Vaarten te Almere Stad gelegen 
INSTAPKLAAR 3 KAMER APPARTEMENT  met 
een parkeerplaats voor de auto op het 
afgesloten terrein van het gebouw, een aparte 
berging en een balkon op het zuidwesten. De 
woning ligt op de bovenste verdieping.  Het 
complex is netjes verzorgd en alle 
voorzieningen zijn op loopafstand in de buurt: 
supermarkt, gezondheidscentrum, openbaar 
vervoer (bus) en sportschool. In de gezamenlijke 
entree zijn de brievenbussen en intercom 
aanwezig.



Een aangename locatie, ook gezien de snelle 
verbindingen met de A6 en A1 richting 
Amsterdam, Schiphol, Utrecht en omstreken.



Indeling woning: 



entree, hal, woonkamer met veel licht en 
toegang tot het balkon (zuidwesten), de mooi 
afgewerkte en luxe keuken is voorzien van 
koelkast , vriezer, combi magnetron, inductie 
kookplaat, afzuigkap, vaatwasser met daarbij 
een fraai granieten blad waaronder twee 
barkrukken kunnen worden geschoven. 
Daarnaast zijn er 2 fijne slaapkamers, aparte 
wasruimte/ berging en een ruime badkamer 
met inloopdouche, toilet, wastafelmeubel en is 
geheel betegeld. 



Bijzonderheden:



• Instapklaar appartement;

• Door de ligging op de bovenste verdieping is 
er veel privacy en een ruim uitzicht;

• Het gehele appartement is voorzien een 
laminaat vloer en de muren zijn gestuct;

• De gehele woning is voorzien van kunststof 
kozijnen;

• Servicekosten VVE: € 76,06,- per maand (incl. 
opstalverzekering en buitenonderhoud);

• Parkeerplaats en berging;



Oplevering kan en mag snel.

www.de4linden.nl



KENMERKEN

Bouwjaar 2015

Soort galerijflat

Kamers 3

Inhoud 176 m³

Woonoppervlakte 54 m²

Perceeloppervlakte 0 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouw gebonden buiten ruimte 7 m²

Externe bergruimte 5 m²

Verwarming stadsverwarming

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas







PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kledingkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat mee Ter overname

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X



VRAGENLIJST
Vraag Antwoord

Bijzonderheden 1 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?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 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.)

Nee

Zo ja, welke zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 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.)

Nee

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

 

Bijzonderheden 1 D.

Is een gedeelte van uw appartement, schuur, garage of 

schutting gebouwd op grond van de buren of 

andersom?

Nee

Zo ja, graag nader toelichten:

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

Zo ja, welke grond?

 

Bijzonderheden 1 F.
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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.)

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 G.

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?

 

Bijzonderheden 1 H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op het 

appartement?

Zo ja, hoe lang nog?

 

Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht 

of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe?

Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of 

rijksmonument of loopt er een procedure tot aanwijzing 

daartoe?

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een 

beeldbepalend of karakteristiek object?

 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling?

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen?

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:

Duur:

 

Bijzonderheden 1 K.

Is er sprake van onteigening? Nee



VRAGENLIJST
Vraag Antwoord

 

Bijzonderheden 1 L.

Is het appartement of de grond geheel of gedeeltelijk 

verhuurd of bij anderen in gebruik?

2

Zo ja: Is er een huurcontract?

Welk gedeelte is verhuurd?

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij 

verwijderen bij ontruiming?(Bijvoorbeeld geiser, 

keuken, lampen)

Heeft de huurder een waarborgsom gestort?

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de huurders 

gemaakt?

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 M.

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.)

Zo ja, welke is/zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking 

WOZ?

Nee

Zo ja, toelichting:

 

Bijzonderheden 1 O.

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen 

of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die 

nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 P.



VRAGENLIJST
Vraag Antwoord

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt 

die bij verkoop van het appartement voor een deel 

kunnen worden teruggevorderd?

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 Q.

Is het appartement onbewoonbaar verklaard of in het 

verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?

Nee

Zo ja, waarom? ik ga geen andere woning kopen dus ja

 

Bijzonderheden 1 R.

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

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u het appartement nu? 


(Bijvoorbeeld voor bewoning, praktijk, winkel, opslag.)

ik woon er

 

Bijzonderheden 1 T.

Is dat gebruik volgens de splitsingsakte toegestaan? Ja

 

Bijzonderheden 1 U.

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel 

eens bij u aangekaart?

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u 

aangekaart?

 

Gevels 2 A.

Is er bij het appartement sprake (geweest) van 

vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de 

gevels?

Nee
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Zo ja, waar?

 

Gevels 2 B.

Zijn er bij het appartement (gerepareerde) scheuren/

beschadigingen in/aan de gevels aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels bij het appartement tijdens de bouw 

geïsoleerd?

Ja

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels bij het appartement ooit gereinigd?

Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken van het 

appartementencomplex? Platte daken:

2015

Overige daken:

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 C.

Zijn er in het verleden in het appartement gebreken 

geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, 

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of 

aangetaste dakdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

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

(gedeeltelijk) vernieuwd c.q. gerepareerd?

Nee

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom?

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak van het appartementencomplex tijdens de 

bouw geïsoleerd?

Ja

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Ja

Is er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren van het appartement lek of 

verstopt?

Nee

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de (buiten)kozijnen, ramen en deuren van 

het appartement voor het laatst geschilderd?

plastic dus niet van toepassing maar nieuwe kozijnen 

werden in augustus 2022 geinstallerd

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?

Zo ja, door wie?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten in het 

appartement?

Ja

Zo nee, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels 

aanwezig?

Ja

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?
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Kozijnen, ramen en deuren 4 D.

Is er sprake van isolerende beglazing in het 

appartement?

Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

Is er bij de isolerende beglazing sprake van 

condensvorming tussen het glas?


(Denk aan lekkende ruiten.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

Is er in het appartement sprake (geweest) van 

vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, 

plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Is er in het appartement sprake (geweest) van 

schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of 

wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

Zijn er in het appartement (gerepareerde) of 

(verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan 

vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?

Ja

Zo ja, waar? de vorige eigenaren hadden hun fotos op de wand met 

een systeem die ze niet verwijderd hebben toen ze 

verkochten. Ik moest het zelfs verwijderen en gips erop 

gezet

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.
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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)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

Is er in het appartement sprake (geweest) van 

gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, 

doorbuigende, krakende, beschadigde en/of 

aangetaste vloerdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er in het appartement sprake van vloerisolatie? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.

Is er in het appartement sprake (geweest) van 

gebreken aan de fundering?

Nee

Zo ja, waar?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

Is de kruipruimte van het appartement toegankelijk? Ja

Is de kruipruimte droog? Ja

Zo nee of meestal, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Nee

Zo ja of soms, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren 

waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 

wateroverlast geweest?

Nee
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Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van 

water in de kruipruimte c.q. kelder?

Nee

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit 

geleid?

 

Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig in het 

appartement? 


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

systeem.)

radiatoren

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

Merk:

2015 en weet ik niet (niet thuis nu)

Leeftijd: lang

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? weet ik niet

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?

Zo ja, door wie?

 

Installaties 7 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)

Nee

Zo ja, wat is u opgevallen?

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm worden?

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 D.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee

Zo ja, waar en welke?

 

Installaties 7 E.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn 

bevroren?

Nee

Zo ja, waar?
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Installaties 7 F.

Heeft u vloerverwarming in het appartement? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 G.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 H.

Heeft het appartementencomplex zonnepanelen? Nee

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst? Jaar: 2

Waarvoor wordt de energie die wordt opgewekt 

gebruikt?


(Bijvoorbeeld voor de privé-gedeeltes van de 

bewoners of voor de gemeenschappelijke ruimten)

0

 

Installaties 7 I.

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige 

schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren geveegd/

gereinigd?

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen 

voor het laatst gebruikt?

0

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Niet bekend

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee

Zo ja, wanneer?

Zo ja, welke onderdelen?

 

Installaties 7 L.

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Nee

Zo ja, welke?
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Sanitair en riolering 8 A.

Zijn er in het appartement beschadigingen aan 

wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en 

kranen?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 B.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, 

toiletten, gootstenen en kranen in het appartement 

goed door?

Ja

Zo nee, welke niet?

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is het appartement aangesloten op het gemeentelijke 

riool?

Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

Zijn er in het appartement gebreken (geweest) aan de 

riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 E.

Is er een andere voorziening, zoals een septictank, 

beerput of dergelijk aanwezig?

Nee

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

onderhouden?

 

Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van het appartement? 2015

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in het appartement 

aanwezig?

Nee

Zo ja, welke en waar?
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Diversen 9 C.

Blijft er in het appartement zeil achter, al dan niet 

vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en 1982?

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in het appartement? Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 E.

Is de grond van het appartementencomplex 

verontreinigd?

Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? N.v.t

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- 

of saneringsbevel opgelegd?

N.v.t

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? N.v.t

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

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? N.v.t

 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om 

het appartement? 


(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 H.

Is het appartement aangetast door houtworm, boktor, 

ander ongedierte of zwam?

Niet bekend

Zo ja, waar? bakstenen dus nee

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? N.v.t

Zo ja, wanneer?

Zo ja, door welk bedrijf?

 



VRAGENLIJST
Vraag Antwoord

Diversen 9 I.

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.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 J.

Hebben er in het appartement verbouwingen en/of 

bijbouwingen plaatsgevonden?

Nee

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen?

Zo ja, in welk jaartal?

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

 

Diversen 9 K.

Zijn er in het appartement verbouwingen of 

uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe benodigde 

omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?

Nee

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 L.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd 

zonder daartoe benodigde toestemming van de VvE?

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 M.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/

energielabel?

Ja

Zo ja, welke label? energie label A

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag 

onroerendezaakbelasting?

Belastingjaar?
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Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 242000

Peiljaar? 2015

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag 

waterschapslasten?

250

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 250

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan 

de nutsbedrijven? Gas:

Elektra: 106

Blokverwarming:

Anders: gas en electra staan samen

Te weten:

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 


(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

Nee

Zo ja, welke?

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?


Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet 

langer overdraagbaar op een koper. Neem hiervoor 

contact op met de betreffende leverancier.

Nee

Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de 

eventuele afkoopsom? Afkoopsom

Duur:

 

Vaste lasten 10 G.
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Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is 

dan de canon per jaar?

Heeft u alle canons betaald? N.v.t

Is de canon afgekocht? N.v.t

Zo ja, tot wanneer?

 

Vaste lasten 10 H.

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u 

verschuldigd bent al betaald?

Ja

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke 

poorten, inritten of terreinen?

Zo ja, hoe hoog?

Zo ja, waarvoor?

 

Vaste lasten 10 I.

Heeft u, om in de straat te parkeren, een 

parkeervergunning nodig?

Nee

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal 

worden aangevraagd?

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per 

jaar?

 

Garanties 11 A.

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of 

garantieregelingen overdraagbaar aan de koper?


(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, 

etc.)

Nee

Zo ja, welke?

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 A.

Is de VvE ingeschreven in het Handelsregister (Kamer 

van koophandel)?

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 B.

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

Is er een eigenaar met 50% of meer dan 50% van het 

aantal stemmen?

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 D.

Breukdeel van het aandeel in het 

appartementencomplex: Woning:

Berging:

Parkeerplaats:

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 E.

Aantal stemmen voor dit appartement:

 

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

Is er een professionele bestuurder?

 

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

Zo nee, is de bestuurder lid van de VvE?

 

De vergadering van eigenaars 14 A.

Wordt er ten minste eenmaal per jaar vergaderd?

 

De vergadering van eigenaars 14 B.

Zijn er notulen en/of schriftelijke besluiten en 

actielijsten van de laatste twee vergaderingen 

beschikbaar?

 

De vergadering van eigenaars 14 C.

Lopen er procedures tot vernietiging van besluiten?

Zo ja, om welke besluiten gaat het?

 

Verzekeringen 15 A.

Is er een collectieve opstalverzekering?
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Verzekeringen 15 B.

Is daar een 'appartementenclausule' in opgenomen?

 

Verzekeringen 15 C.

Is er een collectieve wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering?

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

en bijdrage VvE 16 A.

Is er een reservefonds?

Hoe hoog is het reservefonds en wat is de peildatum? 

Bedrag:

Datum:

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

en bijdrage VvE 16 B.

Is er een meerjarenonderhoudsplan aanwezig?

Hoe oud is het meerjarenonderhoudsplan en welke 

periode bestrijkt het plan? Jaar:

Periode:

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

en bijdrage VvE 16 C.

Zo nee, hoe wordt vastgesteld wat moet worden 

gereserveerd voor groot onderhoud?

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

en bijdrage VvE 16 D.

Te betalen maandelijkse bijdrage is in totaal:                                             


Waarvan:

Exploitatiekosten (servicekosten)

Reservering voor onderhoud

Stookkosten (voorschot)
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Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

en bijdrage VvE 16 E.

Zijn er eenmalige en/of incidentele bijdragen 

verschuldigd?

Zo ja, waarvoor, wat is het bedrag en wanneer moeten 

deze worden betaald?

Bedrag:

Te voldoen per:

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

en bijdrage VvE 16 F.

Zijn alle aan de VvE verschuldigde bedragen betaald?

Zo nee, welke niet?

 

Nadere informatie 17 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw 

mening moet weten)



LOCATIE

Woont u straks in deze omgeving?



NO CURE NO PAY:
Verkopen zonder risico! 

Een huis verkopen is een belangrijke 
gebeurtenis in uw leven. Het is dan ook zaak om 
u op deskundige wijze te laten bijstaan door een 
ervaren en professioneel NVM-kantoor. Onze 
makelaars stellen alles in het werk om uw 
woning zo snel mogelijk en voor de juiste prijs te 
verkopen. Uw huis wordt maximaal onder de 
aandacht gebracht. Zo plaatsen we uw woning 
rechtstreeks op diverse internetsites, waaronder 
onze eigen goed bezochte site 
www.de4linden.nl en www.funda.nl. Daarnaast 
verzorgt De 4 Linden Makelaardij een 
professionele presentatie met exclusieve 
fotografie, video’s, 360 graden foto’s en digitale 
plattegronden. Niets is onmogelijk! 



Onze makelaars gaan tot het uiterste om uw 
woning met maximaal resultaat te verkopen. Ze 
zijn niet alleen enthousiast en doortastend, maar 
durven ook de competitie aan. Daarom werkt 
De 4 Linden op basis van No cure No pay. 
Ofwel, geen risico voor u als verkopende partij. 
Gaat de verkoop naar uw idee niet snel genoeg? 
Bent u niet tevreden over onze inspanningen? 
Dan kunt u op elk gewenst moment de 
opdracht kosteloos beëindigen. Zonder 
intrekkingskosten! 

Neem gerust contact op voor een gratis 
vrijblijvend gesprek. Dan bepalen we meteen de 
waarde van uw woning. Vervolgens gaan we 
direct aan de slag. Door onze ruime portefeuille 
met bestaande woningen en nieuwbouw-
woningen, in combinatie met onze promotie-
middelen, bent u verzekerd van veel potentiële 
kijkers/kopers. Een eerste bezichtiging is vaak 
eerder dan u denkt. Aarzel niet om contact op te 
nemen met één van onze vestigingen in Almere 
of Lelystad. We hebben ons herkenbare 
frisgroene Te Koop bord al voor u klaar staan… 



Waarom uw huis verkopen via De 4 Linden 
Makelaardij?  

 Vrijblijvend intakegesprek 
 Heldere communicatie in begrijpelijke taal 
 Wij gaan voor de maximale prijs! 
 100% No cure No pay 
 Volledige presentatie van uw woning
 Grote portefeuille, dus groot netwerk met 

(ver)kopers 
 Deskundig advies: ervaren makelaars met 

veel kennis van de (lokale) markt 
 Goede reviews (zie wieisdebestemakelaar.nl)

Aankoopbegeleiding Vanaf 

€ 3000,- incl. BTW*

Begeleiding bij een bezichtiging, 

onderzoek naar eventueel kritische punten, 
prijsonderhandelingen en juridische bijstand 
behoren allemaal tot de zeer uitgebreide 
aankoopbegeleiding van 

De 4 Linden Makelaardij.



*Vraag naar onze voorwaarden.

Wij zijn er voor u...

maak gebruik van 


onze kennis!


