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Julianaweg 33  Doorn
Een sfeervolle vrijstaande jaren '20 woning 
gelegen in de bosrijke, geliefde en 
kindvriendelijke Koninginnebuurt van Doorn.

Deze heerlijke gezinswoning beschikt over een 
fijne zonnige tuin met veel privacy, oprit voor 
meerder auto's en een houten berging.

De staat van onderhoud is goed en de interne 
afwerking is modern/klassiek.




De Julianaweg is een verkeersluwe mooie laan 
met veel groen gelegen op loop/fiets afstand 
van de uitgestrekte bossen van het Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug en het gezellige 
centrum van Doorn. 

Doorn beschikt over een volwaardig 
voorzieningenniveau met onder andere basis- en 
voortgezet onderwijs, gezondheidszorg en 
diverse sportfaciliteiten.

De bereikbaarheid is zeer goed door de 
aanwezigheid van hoogwaardig openbaar 
vervoer (NS-station Driebergen en Maarn) en de 
nabijgelegen rijksweg A12. 




INDELING: 

Kelder: 

Te bereiken via luik onder de trap in de gang (sta 
hoogte).




Begane Grond:

Entree, gang met trap opgang naar de 
verdieping, toegang tot de kelder onder de trap, 

Een zij-ingang naar de tuin, bergkast, toiletruimte 
met hangend toilet, fontein en grijs marmeren 
vloer.

Vanuit de gang toegang tot de L-vormige 
woonkamer met een erker aan de voorzijde, 
strakke open haard, open keuken met 
kookeiland en aan de achterzijde twee dubbele 
openslaande deuren naar de tuin.

De Siematic keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur: ingebouwde koel/vrieskast, 
magnetron, vaatwasser, roestvrijstalen 
afzuigkap, Atag 4-pits gasfornuis en oven, 
quooker, close in boiler, apothekerskast en 



brede laden elementen.

De gehele begane grond, de trap en de 
overloop van de 1e verdieping zijn belegd met 
een brede delen eikenhouten vloer. Alle wanden 
met paneeldeuren en plafonds zijn voorzien van 
stucwerk met de nodige halogeen inbouw 
spots.

De dubbele openslaande deuren aan de 
achterzijde maken het contact met de tuin en 
terras optimaal. 




1e verdieping:

Trap met eikenhout bekleed; zowel op- als 
aantrede.

Overloop met dakkapel en met brede delen 
eikenhouten vloer waar vier slaapkamers, een 
luxe badkamer, een toiletruimte met 
wasmachine en droger aansluiting op uitkomen 
en de vlizotrap naar de speel/slaap zolder met 
separate bergruimte.

- een slaapkamer aan de voorzijde met vaste 
kast;

- een slaapkamer aan de voorzijde met vaste 
kast;

- een ruime ouderslaapkamer aan de achterzijde 
over de volle breedte van de woning met     

openslaande deuren, frans balkon en grote 
inbouwkast 

- een slaapkamer met dakkapel, vaste kast en 
studie hoek.

- luxe badkamer met dakkapel, grijs marmeren 
vloer met vloerverwarming, Ucosan ligbad, 

doucheruimte met dubbele douche, twee 
persoons porseleinen wastafel uitgevoerd met 

luxe kranen, inbouw spots en stucplafond. 

- een toiletruimte met wasmachine/droger 
aansluiting en dakkapel, grijs marmeren vloer 
met vloerverwarming, hangend toilet, moderne 

wastafel.

De slaapkamers hebben witgeschilderde nieuwe 
grenen vloeren.




Zolder:

De zolder is via een vlizotrap vanaf de overloop 
bereikbaar en bestaat uit twee delen: de 
bergzolder met de CV- opstelling aan de 
achterzijde, de voorzolder met dakraam, 
knieschotten en vloerbedekking welke ideaal 
gebruikt kan worden als speel/slaap zolder. 




Tuin: 

Oprit met parkeermogelijkheid voor twee auto's. 


Aan het eind van de oprit en in de achtertuin is 
de houten berging gelegen.

De ruime groene zonnige tuin gelegen op het 
zuidoosten biedt veel privacy daar deze omheind 
is door een haag en klimop. De tuin wordt 
regelmatig bezocht door eekhoorns en egels. 

Naast de bestrate terrassen is een speelplek 
voor de (klein) kinderen gerealiseerd (trampoline 
en een hockey- voetbal goal) 




KENMERKEN: 




- Vrijstaande woning

- Bouwjaar 1925

- Woonoppervlak 145 m2, overige inpandige  

   ruimte 14 m2, externe bergruimte 10 m2, 

- Inhoud: 559 m2. (Gemeten conform de   

  verplichte BBMI-meetinstructie)

- Kadaster: Gemeente Doorn, sectie A,

  nummer  3032, perceel groot: 535 m2

- Zon ligging: zuidoosten

- In 2001 is de woning volledig gerenoveerd,  

  gemoderniseerd en over de twee  

  woonlagen en zolder uitgebouwd. 

- Energielabel A, geldig tot 07-11-2032

- Verwarming: cv-gas combiketel (merk Atag /    

  2015, open haard, radiatoren en een   

  vloerverwarming in de badkamer en de  

  toiletruimte op de eerste verdieping

- Warmwatervoorziening via de cv-gas  

  combiketel en een close in-boiler in de 

  keuken

- Parkeermogelijkheid voor twee auto's op 

  eigen  perceel en vrij parkeren in de laan

- De woning biedt veel privacy zowel aan 

  de voor- als achterzijde 

- Vrijstaande woning op loopafstand van  

  dorpskern en bos

- Het vigerende bestemmingsplan alsmede 

  het vergunningsvrij bouwen bieden 

  aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden van 

  zowel het bestaande woonhuis als van     

  eventuele bijgebouwen (bijvoorbeeld een 

  serre, garage of hobbykamer)




Er is een website beschikbaar van de woning!  
Download de brochure!

www.julianaweg33.nl







Kenmerken
Woonoppervlakte 145 m²

Perceeloppervlakte 535 m²

Bouwjaar 1925

Energielabel A

Aantal kamers 5  (4 slaapkamers)

Vraagprijs

€ 998.000 k.k.













































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart
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Vragenlijst over de woning 
 

goederen NVM U.A. 

              
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.  

 

Woning 

In de vragenlijst wordt de term ‘woning’ gebruikt. De term woning moet ruim worden uitgelegd. De term ‘woning’ in 

de vragenlijst ziet op de gehele onroerende zaak inclusief de aanhorigheden, zoals bijvoorbeeld een garage, 

berging, loods, tuin e.d.    

 

Doel vragenlijst  

De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht. 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 de woning: 

Adres te verkopen woning:   

 

 

 

1. Bijzonderheden 

 

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

onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel?     ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, welke? 

 

 

b. Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen (denk hierbij aan regelingen 

voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren toezeggingen, 

erfafscheidingen)?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke zijn dat?  

 

 

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

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

          ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 
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 Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?  Klein puntje grond achter de schuur van nr. 35 in gebruik omdat daar de 

erfafscheiding niet is doorgetrokken. 

 

 

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

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, graag nader toelichten: 

 

 

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

 Zo ja, welke grond? 

 

 

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

            ☐ 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 de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik?  

          ☐ n.v.t.  ☐ 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: 
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 Welk gedeelte is verhuurd/ in gebruik gegeven? 

 

 

 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?      ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, hoeveel? €       

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

 Zo ja, welke?  

 

 

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

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

erfafscheidingen e.d.)?         ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke is/zijn dat? 

 

 

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?  

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, toelichting:  

  

 

 

o. Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog  

 niet naar behoren zijn uitgevoerd?        ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, welke?   

 

 

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

teruggevorderd?          ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, welke? 

 

 

q. Is de woning onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?  

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waarom? 

 

 

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 

Zo ja, waarom? 

 

 

s. Hoe gebruikt u de woning nu (bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel opslag)?           woning 
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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 sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?   

 

 

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

 Zo ja, waar?  

 

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

                                                                                                                            

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

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

Gedeeltelijk: De aan en opbouw bouw aan de achterzijde van de woning, gerealiseerd in 2001 is na geïsoleerd 

met steenwol. 

            

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 van de gevels zijn er niet geïsoleerd? De oorspronkelijk gevel. 

 

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

 Zo ja, volgens welke methode en wanneer?  De gevels zijn wit geschilderd. 

 

 

3. Dak(en) 

 

a. Hoe oud zijn de daken ongeveer?  

 Platte daken: dakkapellen 2001, velux dakraam 2004       

   ☐ niet bekend 

 Overige daken: pannen dak 2001 en deze is na geïsoleerd,       

 ☐ niet bekend 

   

 

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

 Zo ja, waar? Dakkapel van de badkamer. Is reeds verholpen door loodgieter De Vries te Doorn. 

 

 

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

 beschadigde en/of aangetaste dakdelen?       ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar?  

 

 

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? 
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e. Is het dak 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?  

Isolatie heeft plaatsgevonden in 2001, geïsoleerde dakplaten.      

       

  

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 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 voor het laatst geschilderd? 2018  

 
 

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

Zo ja, door wie? Van Trigt schilderwerken 

 

c. Functioneren alle scharnieren en sloten?       ☒ 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?           ☒ 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)?     Geheel dubbel glas. 
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Is er sprake van isolerende beglazing in de gehele woning? Dubbel glas en een voorzetraam voor het glas in lood 

raam boven de voordeur.    ☒ ja ☐ nee 

Zo nee, welke ramen zijn niet geïsoleerd? 

 

 

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 sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op de vloeren, plafonds en/of wanden?  

☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar? 

 

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

 Zo ja, waar?  

 

 

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

aanwezig?           ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?    

 

 

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 

 Zo ja, waar? 

 

 

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

beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?       ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

 

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

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

Tijdens de aan -uitbouw, renovatie en modernisatie van de woning in 2001, onbekend of/hoe het voorgedeelte 

van de woning is geïsoleerd. 

             

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

 Zo ja, waar?  
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b. Is de kruipruimte toegankelijk?        ☒ ja ☐ nee  

Is de kruipruimte droog?          ☐ meestal ☒ ja ☐ nee 

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 de woning (bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-

systeem, (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): Atag  

 

 

Type(nummer) van de installatie(s): E325EC+ONE 

 

 

 Installatiedatum van de installatie(s): 2015       

 

 Op welke datum is/zijn deze installatie(s) voor het laatst onderhouden?  2022 

      Onderhoudscontract bij de installateur:  Heuvelland te Leersum 

    

 

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

Zo ja, door wie? de installateur:  Heuvelland te Leersum 

 

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

 Zo ja, welke?  

 

 

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

 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 de woning?        ☒ 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? In de badkamer en de toiletruimte op de 1e verdieping

      

 

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

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd of geleased?     ☐ ja ☒ nee 

Kan het huurcontract/ leasecontract worden overgenomen door koper?  ☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, dan overnamecontract opvragen.  

 

Hoeveel zonnepanelen zijn er aanwezig?       Aantal:  

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter?   ☐ nader overeen te komen  ☐ ja ☒ nee 

 

Wat is de capaciteit van één zonnepaneel? (De capaciteit van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). 

Bijvoorbeeld één zonnepaneel levert 390 Wp)     

 

    

Functioneren alle zonnepanelen?       ☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 

Wat is het merk/ type van de zonnepanelen? 

  

Maakt u gebruik van een app om de opbrengst van de zonnepanelen te bekijken?  ☐ ja ☐ nee  

Zo ja, welke?  
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In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door wie? 

Jaar:        

Installateur: 

 

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst?   ☐ ja ☐ nee 

 

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? 

Jaar: 

Aantal kWh:            

 

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de zonnepanelen?   

 

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie?      ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?     ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?       € 

 

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

j. Schoorsteenveeg bedrijf Jeroen Valkenburg in 2022. 

                                                                                                        

 

k. Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt? Nu in de winter ca.4 maal per week  

 

 

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

 

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

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

 Zo ja, wanneer en welke onderdelen?       

  

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

Zo ja, welke?  

  

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

Zo ja, blijft deze achter?     ☐ nader overeen te komen  ☐ ja ☐ nee 

 

n. 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?           

   

 

o. 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: 

 



10 

Vragenlijst over de woning 
 

 

Hou oud is dit systeem ongeveer?           

 

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

Zo ja, welke? Dubbele porseleinen wastafel in de badkamer heeft op een klein plekje craquelé vorming. 

 

b. Hoe oud is de badkamer ongeveer? 2001         

  

 

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

 Zo nee, welke niet?  

 

 

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

 

e. Zijn er 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?  

          ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

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

 

g. Van welk jaar dateert de keukenopstelling ongeveer? 2001       

   

 
h. Van welk jaar dateert de inbouwapparatuur ongeveer? Vaatwasmachine 2000, ander inbouwapparatuur is ouder.

         

 

Functioneert alle inbouwapparatuur?        ☐ ja ☒ nee 

Zo nee, welk inbouwapparaat functioneert niet? Magnetron moet worden vervangen. 

 

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?  2001 maar functioneert goed. 

 
 

 

9. Diversen 

a. Wat is het bouwjaar van de woning? 1925 

 

b. Zijn er asbesthoudende materialen in/op de woning/ bijgebouw(en) 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 



11 

Vragenlijst over de woning 
 
 Zo ja, welke en waar?  

 

 

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 

 Zo ja, waar? 

 

e. Is er een Japanse duizendknoop aanwezig in de 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. Is er in puin/asbest afval in de grond/tuin aanwezig?   ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 

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

 

h. Is de grond 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  

 

i. 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 

 

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

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waar? 

 

 

k. Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam?  

          ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, waar? Klein stukje op een balk op zolder.  

 

 Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld ? Dit is behandeld door een erkend bedrijf qua ongedierte  

      bestrijding                                                                                  ☐ n.v.t.  ☒ ja ☐ 

nee 

 Zo ja, wanneer en door welk bedrijf? (2004) door een ongedierte bestrijder. 

 

   

 

l. 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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Zo ja, waar? 

 

 

m. 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?  

      De aan en opbouw aan de achterzijde van de woning, de woning is toen geheel gerenoveerd en   

      Gemoderniseerd (2001).  

 

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

               ☒ 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? Label A, geldig tot 7-11-2032  

 

 

 

10. Vaste lasten 

 

a. Hoeveel betaalde u voor de laatste  aanslag onroerendezaakbelasting? € 791,94  

Belastingjaar: 2021   

 

b. Wat is de WOZ-waarde?       € 736.000,-  

Peiljaar: 2021  

 

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?  - watersysteemheffing gebouwd:  € 166,34  

Belastingjaar: 2021                                                              - watersysteemheffing gebruiker: €   92,21 

 - zuiveringsheffing:                       €   62,50 

 

 

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

e.d.)?                - afvalstoffenheffing € 257,70  

e.                                                                                                          – rioolheffing            € 249,55 

f.                                                                                                      

Belastingjaar: 2021    

 

g. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven?  

Gas en Elektra:                    € 260,-   per maand   

Water:         €   49,50 per kwartaal  

 Stadsverwarming:         € --,-- 

Anders:          € --,--  

 

Wat is uw jaarverbruik voor gas/ elektriciteit en water? 

Gas         m3 :  m3 

Elektriciteit hoog        kWh :  

Elektriciteit laag        kWh :   

Elektriciteit totaal        kWh :  (bedrijf aan huis) 

Water         m3 : 

Stadsverwarming         GJ :  --- 

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

 

h. 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:  

 

 

 

i. 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?  

 

 

j. 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?       €   

 

 

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

 

 

 

 

13. Extra vragen door makelaarskantoor zelf geformuleerd 

 

…………………      ☐ 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 de woning. 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 de woning 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:  Flora Steenbeek Taxateur & Makelaar o.g. 

Telefoonnummer: 06-29033609  

E-mailadres: www.florasteenbeekmakelaardij.nl 

 

 

 



 
Lijst van zaken 
   

  1 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

Persoonlijke gegevens 
  

Adres te verkopen woning: 
Julianaweg 33, 3941DL Doorn 

 

Datum: 20-11-2022  

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

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:  

- inbouwspots/dimmers ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

- losse (hang)lampen ☐ ☒ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

(Losse)kasten, legplanken, te weten:  

-  ☐ ☒ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten: 

- gordijnrails ☐ ☒ ☐ ☐ 

- gordijnen ☐ ☒ ☐ ☐ 

- overgordijnen ☐ ☐ ☐ ☒ 

- vitrages ☐ ☐ ☐ ☒ 

- rolgordijnen ☒ ☐ ☐ ☐ 

- lamellen ☐ ☐ ☐ ☒ 

- jaloezieën ☒ ☐ ☐ ☐ 

- (losse) horren/rolhorren ☐ ☐ ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vloerdecoratie, te weten: 

- vloerbedekking ☒ ☐ ☐ ☒ 

- parketvloer ☐ ☐ ☐ ☒ 

- houten vloer(delen) ☒ ☐ ☐ ☐ 

- laminaat ☐ ☐ ☐ ☒ 

- plavuizen ☒ ☐ ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 
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  2 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

 

(Voorzet) openhaard met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 

Allesbrander ☐ ☐ ☐ ☒ 

Houtkachel ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Gas)kachels ☐ ☐ ☐ ☒ 

Designradiator(en) ☐ ☐ ☐ ☒ 

Radiatorafwerking ☐ ☐ ☐ ☒ 

Overig, te weten: 

- spiegelwanden ☒ ☐ ☐ ☐ 

- schilderij ophangsysteem ☐ ☐ ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Keuken 

Keukenblok (met bovenkasten) ☒ ☐ ☐ ☐ 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- koelkast ☒ ☐ ☐ ☐ 

- gasfornuis ☒ ☐ ☐ ☐ 

- oven  ☒ ☐ ☐ ☐ 

- magnetron  ☒ ☐ ☐ ☐ 

- quooker ☒ ☐ ☐ ☐ 

- close in boiler  ☒ ☐ ☐ ☐ 

- vaatwasser  ☒ ☐ ☐ ☐ 

- afzuigkap ☒ ☐ ☐ ☐ 

Keukenaccessoires, te weten:     

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Sanitair/sauna 

Toiletaccessoires: 

Alles wat nagelvast zit  ☒ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 



 
Lijst van zaken 
   

  3 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Badkameraccessoires: 

Alles wat nagelvastzit ☒ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sauna met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

     
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing     
Schotel/antenne ☐ ☐ ☐ ☒ 

Brievenbus ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kluis ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Voordeur)bel ☒ ☐ ☐ ☐ 

Alarminstallatie ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Rookmelders ☒ ☐ ☐ ☐ 

(Klok)thermostaat ☒ ☐ ☐ ☐ 

Airconditioning ☐ ☐ ☐ ☒ 

Warmwatervoorziening, te weten: 

- CV-installatie ☒ ☐ ☐ ☐ 

- boiler ☒ ☐ ☐ ☐ 

- geiser ☐ ☐ ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Screens ☐ ☐ ☐ ☒ 

Rolluiken ☐ ☐ ☐ ☒ 

Zonwering buiten ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
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  4 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     

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

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting ☒ ☐ ☐ ☐ 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 

Waterslot wasautomaat ☐ ☒ ☐ ☐ 

Zonnepanelen ☐ ☐ ☐ ☒ 

Oplaadpunt elektrische auto ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Tuin 
Inrichting 

Tuinaanleg/bestrating ☒ ☐ ☐ ☐ 

Beplanting ☒ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Verlichting/installaties 

Buitenverlichting ☒ ☐ ☐ ☐ 

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Bebouwing 

Tuinhuis/buitenberging ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Broei)kas ☐ ☐ ☐ ☒ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Overig 

Overige tuin, te weten: ☐ ☐ ☐ ☐ 

- (sier)hek ☒ ☐ ☐ ☐ 

- vlaggenmast(houder) ☐ ☐ ☐ ☒ 

- trampoline en hockey- voetbal goal                     
-                                                                  
-  

☐  ☐ ☐ nader 

overleg  

☐ 

-  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 



 
Lijst van zaken 
   

5 

 

Overig 

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

Ja Nee Gaat 
mee 

Wordt 
overgenomen 
door koper 

 
CV ☐ ☒ ☐ ☐ 

Boiler ☐ ☒ ☐ ☐ 

Zonnepanelen ☐ ☒ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bijlage(n) over te nemen contracten: 

-  

-  

 
 
Voor akkoord,  
 
 

 

Verkoper(s) 
 
 

__________________________ 

 

 
 
 

__________________________ 

naam: naam: 
plaats: plaats: 
datum:  datum:  
  
  
Koper(s) 
 
 

__________________________ 

 

 
 
 

__________________________ 

naam: naam: 
plaats: plaats: 
datum:  datum:  
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Gebruiksoppervlakte conform de branchebrede NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, NRVT, VNG en de Waarderingskamer 
meetinstructie op basis van afgeleide NEN2580:2007 NL, 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen , definities en 
bepalings-methoden', inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.



KvK 52398234 - Registratienummer KOMO K2110839 - Reeweg 12-14 1394 JD Nederhorst den Berg - T. 035-2400250 - 
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Meetgegevens: Gebruiksoppervlakte conform Meetinstructie

Julianaweg 33

3941DL

Doorn

7 november 2022

Gebruiksoppervlakt Wonen Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Totaal

Inpandig gebruiksoppervlak 0,00
Inpandig gebruiksoppervlak Begane grond 74,94 74,94
Inpandig gebruiksoppervlak Verdieping 70,58 70,58
Inpandig gebruiksoppervlak 0,00
Inpandig gebruiksoppervlak 0,00
Correctie Schachten/Draagwanden -0,66 -0,66
Vide en trapgat overige correcties 0,00
1: Totaal inpandig gebruiksoppervlak Wonen 0,00 74,28 70,58 0,00 144,86
Overige inpandige ruimte(n) Kelder 6,97 6,97
Overige inpandige ruimte(n) Vliering 7,31 7,31
Overige inpandige ruimte(n) 0,00
Overige inpandige ruimte(n) 0,00
Correctie 0,00
Vide 0,00
2: Totaal overige inpandige ruimte(n) 6,97 0,00 0,00 7,31 14,28
3: Totaal oppervlakte gebruik/verblijf 6,97 74,28 70,58 7,31 159,14
Gebouw gebonden buitenruimte(n) 0,00
Gebouw gebonden buitenruimte(n) 0,00
Gebouw gebonden buitenruimte(n) 0,00
4: Totaal gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Externe ruimte(n) Berging 10,50 10,50
Externe ruimte(n) 0,00
Externe ruimte(n) 0,00
Externe ruimte(n) 0,00
Externe ruimte(n) 0,00
Vide 0,00
5: Totaal externe ruimte(n) 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50
*meetgegevens zijn weergeven in m2.

**vliering lager dan 1.5meter, volgens Nen2580 geen oppervlakte en inhoud, wel bruto inhoud.

*** LET OP als een overkapping of carport vast zit aan een bijgebouw of losstaand is dan mogen deze m2 niet meegenomen 

worden in de totale oppervlakte van de externe ruimtes, wij vermelden ze wel in het rapport ivm de vraag vanuit de makelaardij.
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Meetcertificaat 

Certificaatnummer: BGM30385

Begane grond 74,28 m2 210,88 m3

Eerste Verdieping 70,58 m2 170,36 m3

Totaal GO Wonen 144,86 m2 381,24 m3

Totaal 14,28 m2 24,07 m3

Totaal 159,14 m2 405,31 m3

Totaal 558,63 m3

Totaal 0,00 m2

Totaal 10,50 m2 27,04 m3

NB: Bovenstaande totalen zijn tot stand gekomen o.b.v. de oppervlakten onder 'Meetgegevens'.  

Uitgifte certificaat

Schröder & Schröder B.V.

De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en dienen ter indicatie. Ondanks 
dat dit rapport met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de gebruiksoppervlakten en 
plattegronden geen rechten worden ontleend. Indien er wel rechten gewenst zijn dient er een rapport te 
worden opgesteld conform de NEN2580 inclusief correctieblad.

Het registergoed beschikt daarnaast over externe ruimte(n) met een netto oppervlakte en inhoud van:

14 november 2022

Dit meetrapport is uitgegeven voor het registergoed gelegen aan de Julianaweg 33 3941DL te Doorn 
naar een meting opgenomen op 7-11-2022.

De netto gebruiksoppervlakte (wonen) en  inhoud van het registergoed is conform meetinstructie:

Het registergoed beschikt over Overige inpandige ruimte(n) met een netto oppervlakte en inhoud van:

Het registergoed beschikt over Gebouw gebonden buitenruimte(n) met een netto oppervlakte van:

Het registergoed beschikt inclusief Overige inpandige ruimte(n) conform meetinstructie over een bruto 
inhoud van:

Het registergoed beschikt inclusief Overige inpandige ruimte(n) conform meetinstructie over een totale 
netto gebruiks oppervlakte en  inhoud van:



 

Verkoopbrochure 
Wij vragen u vriendelijk de inhoud van deze brochure goed te bestuderen. Alle gegevens zijn 
met grote zorg samengesteld. De informatie is dan ook geheeld vrijblijvend. Flora Steenbeek 
Taxateur & Makelaar o.g. aanvaardt met betrekking tot de inhoud van deze brochure geen 
enkele aansprakelijkheid. Genoemde maten zijn circa maten en dienen slechts ter indicatie. 

Informatie 
Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en aan deze gegevens kunnen 
geen rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een 
uitnodiging tot het doen van een bieding. Flora Steenbeek makelaardij raadt 
geïnteresseerden aan, voor het doen van een bieding, een eigen NVM-makelaar in te 
schakelen voor begeleiding bij de aankoop. 
 
 
Over het kopen en verkopen van een woning 
 
ALGEMEEN 

Mededeling tot verkoop 
Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te 
treden. Een bieding gelijk aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct een 
koopovereenkomst tot stand komen.  

Wanneer in onderhandeling 
U bent pas in onderhandeling met de verkoper als deze reageert op uw bieding doordat hij 
een tegenbod doet of expliciet meldt dat u in onderhandeling bent. U bent dus nog niet in 
onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij uw bod met de verkoper zal 
bespreken.  

Verkoopprocedure 
Soms zijn er zoveel belangstellenden dat de verkoper kan besluiten de biedingsprocedure te 
wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure.  

Koopovereenkomst 
Nadat er mondeling overeenstemming is over de koopsom en de overige voorwaarden is het 
wenselijk dat in belang van alle partijen erop korte termijn een koopovereenkomst wordt 
opgesteld en ondertekend. Koper zal derhalve direct na overeenstemming alle benodigde 



 

gegevens, inclusief een notaris binnen de regio Utrechtse Heuvelrug, aan Flora Steenbeek 
makelaardij doorgeven. Flora Steenbeek makelaardij zal vervolgens de koopovereenkomst 
opstellen. Behoudens nadere afspraken gelden hiervoor als basis de standaardregels, zoals 
deze voorkomen in de modelkoopovereenkomst die is opgesteld door de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De 
koopovereenkomst zal na wederzijdse goedkeuring door partijen worden ondertekend. De 
koopovereenkomst is rechtsgeldig na ondertekening van beide partijen. 
 
 
Notariskeuze 
De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden bij een door de koper te kiezen notaris, 
mits het kantoor van de gekozen notaris is gelegen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug. 
Verkopers eventuele meerkosten (zoals reiskosten, notariële volmacht, e.d.) als gevolg van 
kopers notariskeuze buiten dit gebied komen volledig voor rekening van koper. Koper zal bij 
het doorgeven van de personalia ook de notariskeuze doorgeven zodat deze kan worden 
opgenomen in de koopovereenkomst. 
Bankgarantie/waarborgsom. De Bankgarantie/waarborgsom bedraagt 10% van de koopsom 
en dient door de koper te worden voldaan aan de notaris. 
 
Bedenktijd 
De koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie 
dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen 
opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Ontvangst van (een kopie van) 
de akte bij het makelaarskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan de koper. 
Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt 
deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag niet een zaterdag, zondag of en algemeen 
erkende feestdag is. 
De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen 
voorkomen die niet een zaterdag, zondag, of een algemeen erkende feestdag zijn. 
 
Kosten koper 
Onder ‘kosten koper’ vallen: de overdrachtsbelasting, de notariskosten (onder andere voor 
het opmaken van de Leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster). Naast deze 
kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheek- 
akte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor 
deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper.  
 



 

Ontbindende voorwaarde 
Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als u deze opgenomen wilt 
hebben in de koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in de onderhandelingen. Deze 
krijgt u als koper niet automatisch. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende 
afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt. 
 
Toevoeging voorbehoud financiering 
Indien er een voorbehoud is opgenomen in de koopakte en één van de partijen hiervan 
gebruik moet maken, dient dit uiterlijk de 1e werkdag na afloop van de in de koopakte 
genoemde datum ingeroepen te zijn. 
 
Voorbehoud koper 
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van woonvergunning, 
hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie) worden alleen vermeld als deze in de 
onderhandelingen zijn afgesproken. 
 
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen  
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan 
aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Een 
kopie van het eigendomsbewijs is op te vragen via de makelaar.  

Onderzoek plicht van de koper 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van een woning een onderzoek 
plicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de 
eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van de woning zal willen 
maken. Het verdient dan ook de aanbeveling om een ter zake (bouwkundig) deskundige in te 
schakelen. Indien koper besluit dit niet te doen komen eventuele nadelige gevolgen hiervan 
volledig voor zijn en/of haar rekening.  

Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare 
gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De 
gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijving e.d.) zijn soms verkregen door mondelinge 
informatie, soms zijn ze uit het geheugen opgediept. De verkoper is nadrukkelijk gevraagd bij 
hem bekende gebreken te melden. De koper heeft echter zijn eigen onderzoek plicht naar 
alle zaken die voor hem van belang kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op 
onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de 
openbare registers. Uw makelaar kan u hierover informeren. De makelaar kan u desgewenst 
verwijzen naar de desbetreffende instanties.  



 

 
Gunning Verkoper 
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het object te gunnen aan de gegadigde 
van zijn keuze. 
 
Wilsovereenstemming 
Een koopovereenkomst zal pas worden opgemaakt, nadat overeenstemming is bereikt over 
koopsom, oplevering, bijkomende voorwaarden en roerende zaken. 
 
 
Maten en jaartallen 
De opgegeven maten en jaartallen zijn indicatief derhalve kunnen er geen rechten aan 
worden ontleend. 

Nutsbedrijven 
Een koper dient minimaal 2 weken voor datum transport contact op te nemen met het 
energiebedrijf van zijn en/of haar keuze om de ‘verhuizing’ te melden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
De Makelaar als poortwachter  

De overheid heeft sinds 25 juli 2018 makelaars (voorheen vooral banken) de rol van 
‘poortwachter’ gegeven.  

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 
moeten wij al onze klanten identificeren en die identiteit verifiëren. Kortom: wij moeten weten 
met wie wij zaken doen.  

Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar je woont, maar waarom? Dit 
alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen 
en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar je woont en 
leggen wij dit vast.  

We zijn er dan nog niet, want hoe ga je de aankoop financieren? Waar komt het geld 
vandaan? Zo’n vraag zorgt wellicht voor onbegrip bij je, maar helaas zijn wij het verplicht om 
te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee je jouw aankoop gaat financieren.  

Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een 
cliënten onderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.  

MOT 
Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, 
als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. 
Bijvoorbeeld als we geen reële verklaring van jou krijgen over de herkomst van de gelden.  

Wij begrijpen dat het cliënten onderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- 
en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. 
Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  

Zijn er nog vragen? Dan kunt u deze altijd aan ons stellen.  

 



 

 

                                     

 

 

 

                                Bekijk onze privacyverklaring:     

 

                          
https://florasteenbeekmakelaardij.nl/wpcontent/uploads/2022/06/privacyverklaring.pdf 

 
 



www.julianaweg33.nl

Julianaweg 33, Doorn

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!

Bekijk deze woning online!

www.julianaweg33.nl


                UW PARTNER IN VERKOOP / VERKOOPSTYLING, AANKOOP EN TAXATIES.

 

                              Volledig gecertificeerd NVM Taxateur & Makelaar o.g.

  

                                            www.florasteenbeekmakelaardij.nl

Julianaweg 33 | 3941 DL  Doorn

06-29033609  | info@florasteenbeekmakelaardij.nl | 


