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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1959
Soort: villa

Kamers: 6
Inhoud: 386 m³

Woonoppervlakte: 158 m²
Perceeloppervlakte: 619 m²

Overige inpandige ruimte: 8 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 11 m²

Externe bergruimte: 24 m²
Verwarming: c.v.-ketel
Energielabel: E



Omschrijving
Deze royale half-vrijstaande villa met garage is gelegen op een prachtig perceel van 
circa 619 m² in de geliefde wijk Vogelzang, nabij het gezellige centrum van Bilthoven en 
op loopafstand van een wandelbos. De woning dateert uit 1959, heeft een 
woonoppervlak van bijna 158 m² en beschikt over uitstekende uitbouwmogelijkheden. 
Met een unieke ligging nabij het NS-station, het UMC/de Uithof, scholen, 
sportverenigingen en uitvalswegen is het een heerlijk (familie)huis! 




INDELING




Begane grond: overdekte entree, ruime hal met garderobe en toilet en toegang tot de 
provisiekelder, de L-vormige woonkamer met parketvloer en houtkachel en de dichte 
keuken met kastruimte en doorgeefluik. Vanuit de woonkamer en keuken heeft u 
toegang tot de zeer diepe achtertuin met veel privacy, waarin zich achterin een stenen 
schuur annex garage bevindt. 




Eerste verdieping: ruime overloop welke toegang verleent tot drie in grootte variërende 
(slaap)kamers met vaste kasten, de zolder en de badkamer. Deze is voorzien van een 
ligbad, douche, tweede toilet en wastafel. De slaapkamers aan de voor- en achterzijde 
beschikken over een balkon. 




Tweede verdieping: zolderverdieping; zeer ruime overloop met veel bergruimte van 
waaruit twee (slaap)kamers en de CV-ruimte/berging bereikbaar zijn. 




Bijzonderheden:

- Half-vrijstaande villa met potentie op geliefde locatie;

- Stenen garage annex schuur aanwezig in achtertuin;

- Woonoppervlak: bijna 158 m²;

- Bouwjaar 1959;

- Vijf slaapkamers;

- In de NVM-koopovereenkomst zullen de gebruikelijke ouderdoms- en 
asbestclausule(s) worden opgenomen en is eveneens een niet zelfbewoningsclausule 
van toepassing;

- Aanvaarding: in overleg.
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lndien 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 makelaar. lndien de vraag niet van toepassing is laat u de vraag op
'Niet beantwoord' staan. 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.

tl" --t r'í:" "" "..':' t''; ur,.':';',C"

Adres te verkopen woning: Prins Hendriklaan 71, Bilthoven

3. *rjzt:*x*e'**ii**
a Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende n '^ g1 nee

notariële of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel? r rs

Zo ja, welke? :

b Tijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? n niet bekend fl ;a El nee
(Denk hierbij aan regetingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin,

ove ree n ko m ste n m et mee rde re b u re n, toez e g g i n g e n, e ríafsch e i d i n g e n. )

Zo ja, welke zijn dat? .

c Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale eigendomsgrenzen? El niet bekend I ;a n nee
(Denk hierbij ook aan sÍrook7ês grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of
grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

Zo ja, waaruit bestaat die atuijking? '.

d ls een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van I niet bekend [J ia g1 nee
de buren of andersom?

Zo ja, graag nader toelichten: .

e Heeft u grond van derden in gebruik? n niet bekend n ;a E nee

Zo ja, welke grond? :

f Rusten er'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het perceel? E ia fl nee
(Bijzondere /asfen en beperkingen kunnen privaatrechtelijke beperkingen ziin zoals (liidende)

erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van overpad), lwalitatieve verplichtingen,
kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste recht van koop),

opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan aok gaan om publiekreehteliike beperkingen zaals een

aanschr$ving van de gemeente in het kader van een illegale verbouwing)

Zoja,welke? : fec'.hJt \-]d,n è/e-í.Pa.à
I

g ls de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? ! ;a R nee

h ls er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? n ;a Elnee

Zo ja, hoe lang nog? :

i ls er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing n ia El nee
daartoe?
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ls er sprake van eên gemeentelljk-, provinciaal-of rijksmonument of locpt er een procedure tot
aanwijzing daarioe?

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

j ls er sprake {geweest) van ruilverkaveling?

Zo.|a, rnoet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen?

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:

Duur.

ls er sprake van onteigening?

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

Zo ja: ls er een huurcontract?

Welk gedeelte is verhuurd? :

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? :

Wetke zaken zijn van de huurder en mag hij .

verwijderen bij ontruiming?
{Bijvoorbeetd geise4 keuke*, lampen.}

Heeft de huurder een waarbotgsorn gestort?

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?

nja

ilja
f--1;^UJd

uld & nee

X nee

Q nee

il nee

at.._.......

il;a Enee

il;a I nee

n1a nnee

ilia ilnee

€,. ......

nla Inee

n;a K nee

I ia El nee

n;a EÍ nee

Ila Xnee

il1a Enee

k

I fl n.v.t

Zo ja, welke? :

ls er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie of
een andere instantie?
{bijvoarbeeld anteigening/kwesíes rnet buren, zaals er{dienstbaarheden, recht van overpad,
e rfafscheidi nge n e. d. )

Zo ja, welke islzijn dat? :

ls er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?

Zo ja. toelichting:

Zijn er dcor de overheid aí nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorEeschreven of
aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?

Zo ja. welke?

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor een
deef kunnen worden teruggevorderd?

Zo ja, welke? '.

ls het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?

Zo ja, waarom? .

!s er bij verkoop sprake van een omzetbeiastingheffing?
{Bijvoarbeeld omdat het een voormaÍig bedrijfsonraerendgoed rs, of een woníng met

ilia Xnee



Wrm6gern*Éjst cpv*r *e w*ni*p3

prakt$kgedeelte, af amdaÍ u pas ingr$pend verbouwd hebt.)

Zo ja. waaram?

s Hoe gebruikt u de woning nu? : lJbftin 6
(B$vaorbeeld woning, praktiik, winkel, opslag)

ls dat gebruik vclgens de gemeente ioegestaan? &;a I nee

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? n n.v"t il 1a il nee

Hoe heeft de gerneente dit strijdige gebruik bij u :

aangekaart?

L r3*",;*i*
a ls er sprake igeweesti van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? il 1a E nee

Zo ja. waar? :

b Zijn er. {gerepareerde) scheurenlbeschadigingen inlaan de gevels aanwezig? il ja E nee

Zo 1a. waar? :

c Ztin de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? D niet bekend I ja El nee

Zo nee, zijn de gevels daarna geísoleerd? X niet bekend [J 1a X nee

ls er sprake van volledige isolatie? il niet bekend n ja n nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geisoleerd? :

d Zijn de gevels ooit gereinigd? il ja X.nee

Zo ja, volgens welke methode en wanneer? '

3. *ak{**}
a l-lae oud zi.!n de daken? Platte daken: :

Overige daken: : Boui aav- tJ53

b Heeft u last van daklekkages (gehad)? n ;a X nee

Zo 1a, waar?

c Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, [I ;a I nee
doorbuigende, krakende, beschadigde enlof aangetaste dakdelen?

Zo)a,waar?

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

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

e ls het dak tijdens de bouw geïsoleerd? I niet bekend il ;a K nee

Zo nee, is het dak daarna geïscleerd? t niet bekend il ;a X-nee

ls er sprake van volledige isolatie? tr niet bekend il 1a n nee
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Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? :

t Z4n de regenwaterafuoeren lek of verstopi? n ja g nee

Zo ja, toelichting: :

g Zrjn de dakgoten lek of verstopt? n ja g' nee

Zo ja, toelichting. :

4" Koaijn*n. rêRlen en deuren
a Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het : LO>B i Z6Z|

laatst geschilderd?

ls dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? iE gja I nee

Zo ja, door wie? \,k1 2t:;rl8 : 9e:&* à%, o.u!', ,Sae.ot Zo zl ï Porxo.il-u,^g *v#*nà,
Breuerv(e,u-

b Functioneren alle scharníeren en sloien? Xla I nee

Zo nee, toelichting: :

c Ziin voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? g ja 11 nee

Zc nee, voor welke deuren, ramen etc. niet? :

d Is er sprake van isolerende beglazing?

ls er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? :

8lla nnee

lja Xnee

ra &n z" VLQDiEPiNG
e ls er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas?

(Denk aan {ekke*de ruiten.)

Zo ja, waar? :

[J ;a $-.nee

5" Vlceren" plafond* en waslden
a ls er sprake {geweest} van vochtdoorslag of optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of n 1a Xl nee

wanden?

Za ja, waar?

b ls er sprake {geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds enlof wanden? n ia fi nee

Zo ja, waar? :

c Z4n er (gerepareerde) of iverborgen) scheuren en/of beschadigingen inlaan vloeren, plafonds & 1a n nee
en/of wanden aanwezig?

Zo ja, waar? irr liet- TRAWf:/t{ HwtS o F DE EE RSf Ê tleR ,D I EPiNG

d Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan mei de afwerkingen? ; ia E nee
{B$voarbeeld losziftend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holkíinkend of loszittend
stucwerk, etc.)

Zo ja, waar? .
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e ls er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve. doorbuigende,
krakende, beschadigde en/cf aangetaste vloerdelen?

Zo ja, waar?

f ls er sprake van vloerisolatie?

ls er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niei geïsoleerd?

S. K*l**r, krt":ipr*!r*rt* ** funr$erái:g
a ls er sprake {geweest} van gebreken aan de Íundering?

Zo 1a. waar?

b ls de kruipruimte toegankelijk?

ls de kruipruimte droog?

n

n

nla Snee

niet bekend il ia E nee

niet bekend f!;a il nee

il niet bekend il ia E nee

Xja ilnee

n meestal 8l 1a [J nee

Zo nee of meestal, toelichting: :

c ls er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? [ soms [ ;a E nee

Zo ja of so$IS. toelichting: :

d ls de grcndwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van

wateroverlast geweest?

Zo ja, heeft dit tot problenren geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q.

kelder?

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit :

geleid?

Xia Enee

tr n.v.t n ja Énee

ï. Èn*t*Ëi*ti*e
a Watvoorwarmte-installatle is eraanwezig? : CV - in stqlla:t(e

( B $v o o rbe e I d cv- i n sla I I a t i e, il/f W-syste e m, W K O -

sysfeem.)

watishetmerkvandeinstailatieenhoeoudis : [\ EYlEHít Cri i(E"ïliLT2ËRR,43.9c pLLL:Zíls
deze? Merk:

LeeÍiijd:

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?

ls het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijff

Zo ja, door wie?

b Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie?

{bijvoorbeetd de ev-instatlatie moet meer dan 1 keer per iaar bijgevuld worden}

Zo ja, wat is u opgevallen? :

c Zijn er radiatoren die niet warm worden?

Zo ja. welke? .

" $iau{
, I 5- a"l -2o2 t

: vnN l(LcrosrER
Ella n nee

T LIATITCCTSÈ S È'Y
-TE{H HiEK

I3a E nee

n ja Bnee
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d Zijn er radiatoren of {wateriteidingen die tekken? f, ia Knee
Zo ja, waar en welke? .

e Z$n er radiatoren of (waterlleidingen die ooit zijn bevroren? í-l is X neelJlq

Zo ja waar?

f Heeft u vloerverwarnning in de woning? ;J ja E nee

Za ja. waar?

g ZUn er vertrekken die niet igoed) warm worden? il ;a X nee

Zo ja welke?

h Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? il .;a ft nee

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? : I nader overeen te komen I ja n nee

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd? n ia il nee

Kan het huurcontract worden overgenomen door koper? n ;a il nee

ln welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door :

wie? Jaar;

lnstallateur: :

ls de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst? [;a il nee

l-{oeveel stroom heeft u het afgetopen jaar opgewekt?:
t^^-,,Jdcll .

AantalkWh:

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de :

zonnepanelen?

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie?

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

i ln welk jaar zijn voor het taatsi de aanwezige : Niaf Bgt<f Hn
schoorsteen kanalenlrookgasafu oeren

: Anbv%LnÀ

nla I nee

I n.v.t il ja il nee

€.".....

geveegdigereinigd?

i Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen : r'1EER D$H lS-d 6ftR 6eti3íCÈi'\
voor het laatst gebruikt?

ls de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?

k ls de elektrische installatie vernieuwd?

Zo ja, wanneer?

Zo ja, welke onderdelen?

I Tiin er gebreken aan de {technischei installaties?

X niet bekend n 1a I nee

8ja Inee

d. aa\s

tJ niet bekend X ia $nee
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Zo ja.werke? TUTNVÈë?DC11TíN@ LN a\Êt i2HT(NG frftRfrjtE niÊFEél

*" S*nltais orl rruí*r"**g
a Zijn er beschadigingen aan wasiafels, douche, bad, toiletten, gootslenen en kranen? a ja R nee

Zo ja. welke? '.

b Lopen de afuoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? ffi.;a il nee

Zo nee, welke niet? :

c ls de woning aangesloten op hei gemeentelijke riool? Xl ;a I nee

d Zíjn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc'? n ;a &nee

Zo ja, welke2 '

e ls er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? I ja *nee

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

onderhouden?

S. *l'*r*rs*n
a Wat is het bouwiaar van de woning? : 1959

b Zijn er asbesihoudende materialen in de woning aanwezig? K niet bekend il .1a il nee

Zo ja, welke en waar? -

c Blijfi er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen E niet bekend il 1a il nee
1955 en 1982?

d Ns er sprake van loden leidingen in de woning? il niet bekend il ja K nee

Zo ja, waar? :

e ls de grond verontrelnigd? il niet bekend il ja I nee

Zo ja, is e. een onderzoeksrapport? n n.v.t Ëja il nee

Zo ja, heeft de gemeentelprovincie een ondezoeks- of saneringsbevel opgelegd? a n.v.t I ja il nee

f ls er een olietank aanwezig? il niet bekend K ia n nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwi.iderd? il n.v,t Xja I nee

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesiiueerd? : VOÓ(|L{i t'\

ls er een Kiwa-certlficaat aanwezig? il n.v.t E1a il nee

g ls er sprake van overlast door ongedierte in of {rond)om de woning? n ja Knee
{Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.}

Za ja waar? :

h ls de woning aangetast door houtworm, baktor, ander ongedierte of zwam? I niet bekend n ja Rnee

7o 1a waar?
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Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld?

Zo ja, wanneer? :

Zo ja, door welk bedrijff :

i ls er sprake van chlorideschade (betonrot)?
(Betonrot komt vaoral voor in kruipruimtes van waningen gebouwd Íussen 1g65 en
1981 die voorzien z$n van betonnen vlaerelementen van het merk Kwaaitaa! af
Manta. Aok andere beton- elementen - bijvaorbeeld batkons - kunnen aa*gefasf
zijn)

Zo ja, waar?

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning?

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen?

Zo ja, in welk jaartal?

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

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

Zo ja, welke? -.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaavenergielabel?

Zo ja, welke label? : I

tS. Vaste lasten
a Hseveel betaalde u voor de laaiste aanslag onroerendezaakbelasting?

Belastingjaar? : LóZl

: DÊK KfiPEr_ 1críf1rQ zg p,=

: tgTt
: l.tíer BrKrnD

I n.v.t flla n nee

n niet bekend [;a K nee

Xl la I nee

I niet bekend I j" .EL n""

B;a n nee

b Wat is de WOZ-waarde?

Peiljaar? : ot-o l- ToZo
c Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?

Belastingjaar? Lazl
d Hoeveel betaalde u voor de laatsie aanslag rioolrecht?

Belastingjaar? 2ó2 I

welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas:

Elektra:

Blokvenrarming;

€.151,7o

Anders:

ïe weten:
ftal> 

+a.Zoct4n-<t*

Zijn er lease- enlof huurkoopcontracten?
(Bijvoorbeeld ke uken, kozij nen, cv-ketel, etc.)

€7!.ll,o3

€ 
731.aóa,-

*2?.,67

€..."......

€..........

€...........

€ 253,-
c
L-..,,.,..-

nla Xnee



Vra'$s:'rlliz*t *v*r ** wxr;4xgj

Zo ja, welke? :

Zln deze contracten overdraagbaar op de koper? n ia n nee
Let op! Veel lease- en huurkoopcantracten zijn niet langer overdraagbaar op een koper. Neem
hiervoor contact op met de betreffende leverancier.

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 laar?

Heeft u alle canons betaald?

ls de canon afgekocht?

Zo ja, tot wanneer? :

h Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?

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

Zo ja, hoe hoog en waarvoor? .

i Heeft Ll, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig?

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal :

worden aangevraagd?

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

n n.v.t [ ja n nee

I n.v.t n ja fl nee

E ;a fl nee

I.;a Eï nee

n 1a EI nee

aÈ-.....-.-_

1". " ..-.- - r: -,. i :+ *i a;. , í l;"-:

a Zrln er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper? n ;a EÍ nee
(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)

Zo ja, welke? :

t ?. l,i***l* ier.í r:r:**ttx
a Overige zaken

(Overige zaken die de koper naar uw mening moet
weten)

Hc,"rf ROT- fi nH Har rsRLKoH finH DÉ VcÈrQZgn*

VAt.t tbiNt{pgrr-iï GEZ)Er,t RRrr óE i{oKltr ?_ï0Ë RÈ(ït-.5êóyÈN(
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t*$me v#ffi xmkwm

ffersosfiiijke gcgevens
Adres te verkopen woning:
Datum:

Wcninq
uí[vt ívut

Verlichting. te weten:

$ vao rï:-i:.r1.*-'-

Prins Hendriklaan 71 ,3721AP Bilthoven

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en soms niet in

de woning achierblijven. De lijst iÀ beCoeiO om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen.

Blijft Gaat Kan worden
achter mee overgenomen N-v.t.
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- lnbouwspotsldimmers r \amp d12^.,-$"t,r*
* Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

- Losse {hang)lamPen

- ,lo-^p \^.!.c
-,(.^.r^'o *aaLa".^ttt>

(Losse) kasten, 
tlegplanken, 

te weten:

{,^^a* Vronk"*-
- a:*el'r*4*4+* J dJv./YconL*e4

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails

* Gordijnen

- Overgordijnen

* Vitrages

* Rolgordijnen

Lamellen

Jaloezieên

- {Losse)horrenlrolhorren

Vloerdecoratie, te weten.

Vloerbedekking

* Parketvloer

-- Houten vloer(delen)

Laminaat

* Plavuizen

fr'oorzet) openhaard met toebehoren

Allesbrander

Houtkachel

iGas)kachels
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Designradiato(en)

tvEo ffi#,H***

Blijft Gaat Kan worden
achter mee overgenomen N.v.t.
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Kan worden
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Bacikamer met de volgende toebehoren:

- Ligbad

* Jacuzzilwhirlpool

- Douche(cabine/scherm)

- Stoomdouche icabine)

- Wasiafel

- Wastafelmeubel

- Pianchet

- Toiletkast

ïoilet
* Toiletrolhcuder

- Toiletborstel{houder)

Sauna met toebehoren

ffx{'síietrrjr;s tá jiáii*s, "'-lsrjrgÍeiel Sr*rg;c**spc rucg

Schotel/antenne

Brievenbus

Kluis

iVoordeurlbel

Alarminstallatie

(Veiligheids)sloten en overige tnbraakpreventie

Rookmelders

(Klok)thermostaat

Airconditioning

Warmwatervooziening. ie weten :

CV-ínstallatie

* Boiler

Geiser

Screens

Rolluiken

Zonwering buiten

lsolatievoorzien in gen {voorz etramen/rad iatorfolie etc. i, te weten :

gliift Gaat
achter mee
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t*jst van zaksrn

Telefoonaansluitinglinterneiaanslu iting

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Zonnepanelen

Oplaadpu nt elektrische auto

ïuin
i*ricnïr*g
Tuinaan leg/bestratin g

Beplanting

'1e11,ijx Í. ng /Írs {á/r;i tÍe5

Buitenverlichting

Tijd- of schemerschakelaar/beweg ingsmelder

gli38*#lvtffq

Tuin h uis/buiten berging

Kasten/werkbank in tuinh uislberging

{Broei)kas

#u*rig
Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek

- Vlaggenmast{houder}

Blijft Gaat
achter meê
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Lijst van zaken !vBoffiHl*
Overig
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er Ja Nee Gaat lfioet worden
sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, neemt mee overgenomên
verkoper de zaak mee of wordt het betreffende contract
overgenomen?
cvnmnn
Boiler

Zonnepanerenna'trn ntr-ntr

ilililn

-"ntrn
Bijlage(n) over te nemen contracten: 

tr n n

Voor akkoord,

De opdrachtgeverfuerkoper,

{en echtgeno(o)t{e)lpartner}

plaats en datum:

Koper,
(en echtgenoio)t(e)/partner)

plaats en datum:



 

 

Is het tijd voor CHAMPAGNE? 
 

 

 

 

 

 

 


