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L   !TELEGPO NENOW REDNOZJIB NAV SREBBEHFEI
 
D -NOOW nee nav leed neduohredno deog ne negeleg githcarp eze
B -sew-diuz ekjilreeh nee tfeeh dnorg negie ²m 483.1 .ac tem JIREDREO
t tcejbo teH !leovegeitnakav nee rood raaj eleh teh u tfeeg ne gniggilne  
l !kjid ed rethca tcerid reemlessJI teh tem prod keitsiretkarak nee ni tgi  
H gizewnaa gon sliated nav lat jibraaw ,dnap keitsiretkarak nee tferteb te  
z sud u tdeib ne dreevonereg gidnorg 0202 ne 9102 ni si gninow eD .nji  
h leev ezed sla tcejbo nee tfeeh dnekerpsfleznaV !trofmoc sgaadnede  
w roov nedehkjilegom ella sud tdeib ne duohni leev ne etkalvrepponoo  
e   !nizeg toorg ne
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H   LA
 
V ,etmiureboredrag tem lah ed ni u tmok edjizroov ed naa eertne ed ai  
m  .egate e1 ed raan gnagpopart ne tsakrete
 
Z  eertne-ji
 
V laz gnageot ezeD .nekiereb sneeneve gninow ed u tnuk eertnejiz ed ai  
v u tfert reiH .”morethca tmok klov deog“ sremmi ;nedrow tkiurbeg lee  
o  .naa ejtnietnof ne tesolcgnah tem etmiurteliot enredom nee ko
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W   REMAKNOO
 
H si gnivil eD .remaknoow emiur reez nee naa staalp tdeib siuhroov te  
v tem tkrewegfa si eklew ,reolv notebmiuhcs ewuein nee nav neizroo  
f ne tkuutseg njiz nednaw eD .neledreolv netuoh nenerG feissam eiaar  
h -ram nee etmiur ezed tfeeg tiD .thciz teh ni deog si dnofalpneklab te
k ekjir tid tkretsrev wuohcs tem lehcaktuoh eD .eem gnilartstiu etna  
g ne thcil leeh gnivil ezed tad si ,tlavpo tcerid taW .artxe snee gon leove  
z ed si neidnevoB .njiz gizewnaa reih eid nemar elev ed rood si ginno  
r ni neppik ne netieg ed po thciz tem rekre emiur nee nav neizroov etmiu  
d   !niutjiz e
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W   NEKUEKFEEL /-NOO
 
D nekuek emiur ed si remaknoow ed rethca tceri  
g -tiu ljitssiuhdnal ni si mrov-U ni nekuek eD .negele
g neizroov ne gnilletsruelk emraw nee tem dreove  
v ,nevo elebbud tem letseotkooksag stip-6 nee na  
l -seirv/leok esnaakiremA nee ne ressawtaav esso
c nee nav neizroov sleed si dalbkrew teH .eitanibmo  
g   .dalb netuoh nee nav sleed ne dalb neteinar
 
 

 
 
D ed tfeeh ne negnitemfa emiur tfeeh nekuek e  
b si nekuek ed nI !rabtee enjif nee revo gnikkihcse  
n lehcaktellep nee ,tsak etsav ehcsitkarp nee tsaa  
a enjif eleh nee tfeeg lehcaktellep ezeD .gizewna  
a ed aiV .eem etmiur ezed naa etmraw ne reefsomt  
k edjiz ene ed naa nekuekjib ed tsaan u tnuk nekue  
e   .nekiereb edjiz eredna ed naa eertne artxe ne
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B   NEKUEKJI
 
 
D u tfert reiH .negeleg nekuekjib ehcsitkarp ed si nekuek ed tsaan tceri  
o ni si tsaanraaD .enihcamsaw ed roov naa gnitiulsnaa nee reem redn  
d -lov tdeib nekuekjib eD .dreellatsnïeg letekibmoC VC RH ed etmiur eze
d   .tsikseirv fo/ne tsakleok artxe nee roov staalp edneo
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M   ETMIUR ELENOITCNUFITLU
V .nekiereb etmiur elenoitcnufitlum negelegrethca ed tnuk nekuek ed ai  
E -naw etkuutseg ,reolvneziuvalp nee nav si neizroov tad etmiur etorg ne
d -nieleod ednellihcsrev roov tkihcseg ,etmiur neE .dnofalpneklab ne ne
d -llihc fo remaktee / etmiurrootnak /remaknoow artxe nee u tliW .ne
r ed u tfeeH .meelborp lekne neeg reih tad si naD ?nebbeh etmiu  
b ed u tfeeh reiH ?dnorg enageb ed po remakpaals nee naa etfeohe  
m remakdab nee koo kjileman u tfeeh dnetiulsnaA !nekkap et diehkjilego  
p -nepo ed aiV .gidnetsebpoolsnevel roodraad si gninow eD .erretra
s niut negelegrethca ed u tnuk edjizrethca ed naa neruedniut ednaal  
b  .nekiere
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B   ERRETRAP REMAKDA
 
O emiur eD .thcarbegredno remakdab elenoitcnuf nee si erretrap ed p  
b dreovegtiu ne gnilletsruelk ethcil nee ni dlegeteb gidellov si remakda  
m si koO .lefatsaw ne ehcuodpoolni ,dabgil fotstsnuk ,tesolcgnah nee te  
h  .dreellatsnïeg rotaidar-ngised nee rei
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1   GNIPEIDREV E
 
V hciz raaw ,gnipeidrev e1 ed u tkiereb laheertne ed ni part etsav ed ai  
4 2 nee amirp u tnuk sremakpaals ella nI .nedniveb sremakpaals eknilf  
p tsaan u tfert edjizroov ed naa remakpaals ed nI .nestaalp deb snoosre  
h -akpaals e2 eD .naa edetsdeb enredom nee sflez koo dnofalp egoh te
m -egtiu sneeneve si ,reolv netuoh nee nav neizroov si siuhroov teh ni re
v nav neizroov neidnevob si ne neklab tem dnofalp gooh nee tem dreo  
e   .netsak etsav latnaa ne
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D ni koo u tnuk reolvsgnipeidrev ezed po etmiur elartnec elaiceps e  
g -elet artxe ,sdik ed roov etmiurllihc ,remakkrew artxe sla nemen kiurbe
v dmrawrev tdrow etmiur eD .sejtnielk ed roov remakleeps fo remakeisi  
m -naw ed ,naa muelomram u tfert reolv ed pO .lehcaktellep nee sleddi
d netuoh tem tkrewegfa si dnofalp teh ne krewcuts nav neizroov njiz ne  
p etgooh elenoitpecxe eD .neveotrev et mo etmiur ekjilreeh neE .nelena  
v tluz reih u eid ediv ed ne netkalvrepposkiurbeg ed ,dnofalp teh na  
t   .si sineveleb ehcsitsatnaf nee reih nenow teh tad tkaam ,nemoknege
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M artxe nee roov diehkjilegom tem remakpoolrood etorg reez nee sleddi  
s eknilf eredna eewt ed snee gon u tnuk gnipeidrev ezed po remakpaal  
s .nekiereb gnipeidrev e2 ed po ediv ed ne remakdab nee ,sremakpaal  
B -akpaals edieb ni ne tkrewegfa giruek sneeneve njiz sremakpaals edie
m  .nestaalp deb snoosrep eewt nee koo u tnuk sre
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B   GNIPEIDREV REMAKDA
 
D ettiw nee ni dlegeteb gidellov si 0202 tiu remakdab exul enredom e  
k elebatrofmoc tem naa neziuvalp eiaarf u tfert reolv ed po ne gnilletsruel  
e -tsnuk nee nav neizroov si etmiurxaler eD .gnimrawrevreolv ehcsirtkel
s -saw ne tesolcgnah e3 ,diehnegelegehcuod etarapes ,dabgilkeoh fot
t slegeips ethcilrev ednerohebjib eD .slefatsaw elebbud tem lebuemlefa  
m  !fa laameleh leeheg teh neka
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2   GNIPEIDREV E
 
V ediv ed part ednerapsebetmiur nee aiv u tnuk etmiur elartnec ed ai  
b raam ,nethcirni kelpkrew ekjilreeh nee u tnuk ediv ezed pO .nekiere  
d reiH .nerëerc remakpaals e7 fo e6 ,e5 artxe nee reih u tnuk tsnewegse  
t   .sejtellups egillotrevo roov etmiurgrebpo artxe sneeneve u tfer
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T   NIU
H dnorg kuts nee po tgil tcejbo te  
v nE !²m 483.1 .ac tsfeil raam na  
d -rep teH !prod teh nineddim ta
c )-tiurf( tem deelkegnaa kjir si lee  
b -nitnalpeb etsav ,nejitrapmoo
g tnek ne jitrapsarg nee ,ne  
d .netleedeg ellovycavirp esrevi  
W tfeeh sregniv eneorg u reenna  
z nI !deog laameleh sud reih u ti  
d nee sdik ed roov u tdniv niut e  

h ejtemmoB !dabmewz kjilree  
m nee koo tfeeh neidnevoB !neka  
a ,lats nee tem etleedegniut trap  
d njiz uoz tkihcseg ketstiu jib ta  
v -pik fo sejtieg dleebroovjib roo
p nee jib trooH .neduoh et ne  
b ed ni rethcA ?raawtein jiredreo  
t nessakieorb eewt koo u tfeeh niu  
t   .gnikkihcseb re
 
 

A si fre teh nav edjizrethca ed na  
e amirp neE .tstaalpeg ruuhcs ne  
p ne nesteif dleebroovjib mo kel  
d .neveg et ejkelp nee ekjilegre  
M -noc nelatem nee koo si re raa
t elaedi neE .tstaalpeg renia  
o -rotom roov diehkjilegomgrebp
f teh pO !dleebroovjib nestei  
b teh nav etleedegfre etartse  
o po s’otua eredreem u tnuk tcejb  
e  .nerekrap fre negi
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B   dnorg enage
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1   gnipeidrev e
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Dijkweg 165, 1619 HJ  ANDIJK 

LIJST MET ROERENDE ZAKEN BEHORENDE BIJ KOOPAKTE 
 

Roerende zaken: Blijft Gaat Kan worden  

 achter mee overgenomen  

     

Tuinaanleg/beplanting X    

(sier)bestrating/erfafscheiding X    

Buitenverlichting X    

Tijd- of schemerschakelaar / 
bewegingsmelder X    

Tuinhuisje / buitenberging X    

Broeikas X    

Brievenbus X    

Rookmelders X    

Zonwering buiten X    

Gordijnrails     

- begane grond X    

- 1e verdieping X    

- 2e verdieping X    

Gordijnen     

- begane grond X    

- 1e verdieping X    

- 2e verdieping X    

Rolgordijnen / vouwgordijnen     

- begane grond X    

Vloerbedekking / linoleum / pvc     

- 1e verdieping X    

- 2e verdieping X    

Massief houten vloer     

- begane grond X    

CV met toebehoren X    

Klokthermostaat X    

Open haard met toebehoren X    

Isolatievoorzieningen X    

Voorzetramen X    

Keukenblok met bovenkasten:     

Inclusief verlichting X    

Keuken (inbouw) apparatuur X    

- gas / oven combinatie X    

- vaatwasser X    

- koel- / vriescombinatie X    

- vrieskist bijkeuken X    
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Dijkweg 165, 1619 HJ  ANDIJK  

LIJST MET ROERENDE ZAKEN BEHORENDE BIJ KOOPAKTE 
 

Roerende zaken: Blijft Gaat Kan worden  

 achter mee overgenomen  

     

Inbouwverlichting / dimmers X    

Opbouwverlichting  X   

Toiletaccessoires (toiletrolhouder, 
toiletbril, spiegel, enz.) X    

Badkameraccessoires (planchet, 
spiegel, kranen, douchescherm) X    

Overige zaken     

- zwembad X    

- pelletkachel 2x X    

- kleine kas X    

- konijnenverblijf X    

- veranda X    

- schuur achter erf X    

- stal X    

- fietsen schuur X    

- container X    
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FULL SERVICE AANKOOPBEGELEIDING 
 

Ter ondersteuning bij de succesvolle aankoop van uw woning. 
 
- Uw vastgoedadviseur neemt samen met u in een persoonlijk onderhoud uw      
  wensen door en vult samen met u het woning zoekformulier en de         
  overeenkomst voor aankoopbemiddeling in.  
 

 
- Uw vastgoedadviseur gaat op een actieve wijze volledig voor u op zoek  
  naar de  door u gewenste woning. Hierbij wordt naar het totale aanbod van  
  panden bij alle makelaars in West-Friesland gekeken. 
 

 
- Wanneer u geïnteresseerd bent in een nadere kennismaking met één of     
  meerdere woningen, zal uw vastgoed adviseur voor u een bezichtiging organiseren. 
 

 
- Wanneer er tussen de door u als 1e  bezochte woningen zich objecten bevinden die u een  
  2e keer wenst te bekijken zullen deze bezichtigingen gezamenlijk met u worden gedaan.  
 

 
- Na afloop van deze bezichtigingen zal uw vastgoed adviseur u een  
  onafhankelijk koopadvies geven. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar de   
  prijs/kwaliteit verhouding van het object én uw persoonlijke wensen.   
   

 
- Uw vastgoedadviseur zal na uw goedkeuring overgaan tot activiteiten die   
  uiteindelijk tot uw aankoop van de woning zullen leiden.  
 

 
Taken pakket vastgoedadviseur 
 
-  Persoonlijke aandacht en begeleiding van het gehele traject, evenals  
   bezichtigingen door uw eigen vastgoed adviseur ! 
-  7 Dagen per week bereikbaar, ook ’s avonds 
-  Onderhandelingen voeren en controle koopovereenkomst 
-  Begeleiding bij het transport van de woning ( o.a. afschouw van de woning )  
 

 

 
Kosten Full Service aankoopbegeleiding traject 
 
- Een full service aankoopbegeleiding voor € 2.500,-- excl. btw.   
  Bij aanvang van de werkzaamheden wordt € 1.000,--  excl. btw 
  in rekening gebracht. Het restant bedrag bij transport van de woning.  
 
 
 
 
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze verkoopbrochure noch door de eigenaar, noch door de 
verkopend vastgoedadviseur enige aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheid van vermelde gegevens. De eventueel in de 
brochure opgenomen tekeningen geven vaak de standaardsituatie van het desbetreffend onroerend goed weer. Echter, het kan 
voorkomen dat de eigenaar wijzigingen heeft aangebracht, zodat maten en indelingen niet meer zouden kunnen overkomen 
met de werkelijke situatie. Door RE/MAX wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht 
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. 
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Aanvullende informatie 

 

 

Alle door RE/MAX en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een 

uitnodiging tot nader overleg cq. tot het uitbrengen van een bod. 

 

Erfdienstbaarheden: 

Indien er op de woning c.q. het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of andere 

bedingen rusten, gaan deze over op de koper en worden als bijlage behorend bij de koopakte 

gesteld, meestal in de vorm van het eigendomsbewijs. 

 

Koopakte: 

Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de model 

koopakte, die is opgesteld door VBO en RE/MAX.   

 

Waarborgsom/bankgarantie: 

De waarborgsom bedraagt 10% en dient te worden voldaan aan de notaris binnen de vastgestelde 

termijn (opgenomen in de koopovereenkomst).         

 

Ontbindende voorwaarden: 

Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van een woonvergunning, 

hypotheek of hypotheekgarantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn 

afgesproken.               

 

Ouderdomsclausule:   

In de koopovereenkomst zal, indien van toepassing, worden opgenomen dat koper verklaart ermee 

bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 20 jaar oud is, hetgeen betekent dat de eisen die 

aan de bouwkundige kwaliteit gesteld worden, lager kunnen liggen dan bij nieuwere objecten. 

 

Meetclausule: 

Koper is ermee bekend dat de opgegeven m2 en m3 maten van het registergoed circa maten zijn. 

Koper krijgt de gelegenheid om zelf of met behulp van een deskundige de opgegeven circa maten na 

te meten en vast te stellen. Indien sprake is van een afwijking ten opzichte van de door verkoper 

opgegeven circa maten, kan koper hier geen rechten aan ontlenen. Verkoper dan wel de verkopend 

makelaar zijn hiervoor nimmer aansprakelijk. 
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Asbest en/of olietanks: 

In de koopovereenkomst zal, indien van toepassing, worden opgenomen dat koper verklaart ermee 

bekend te zijn dat in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen en/of olietanks aanwezig zijn. Bij 

eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving 

speciale maatregelen te  worden genomen. Verkoper is gevrijwaard voor alle aansprakelijkheid die 

uit de aanwezigheid van enige asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 

 

Bodem: 

Het is verkoper en diens makelaar niet bekend dat zich in de grond van het perceel verontreinigde 

stoffen bevinden die het gebruik als wonen verhinderen. De kandidaat koper wordt desgewenst in de 

gelegenheid gesteld op zijn/haar kosten een bodemonderzoek te laten uitvoeren. 

 

Voorbehouden: 

Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet 

er van uitgegaan worden dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, 

omschrijvingen etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. De koper heeft zijn eigen 

onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.  
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V  LIRB R
 
B .tsket nad reem u nelletrev nedlee  
W raan gaarg koo nad u nezjiwrev ji  
o eitatneserp troprettaM né oediv ezn  
( U .etis ezno po )oediv eveitcaretni  
k nee ,eitcudortni oediv nee jibreih tgjir  
v ne gninow ed rood né mo thculvoedi  
m teh nav s’otof 05 nad reem tsfeil raa  
o  .tcejb
U eleutriv nee po koo gninow ed tnuk  
w nee tem koo nak tiD .nekjikeb ezji  
V  !gniveleb emeitlu ed roov lirb R
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s  jiredreobplot
S remmunsiuh ne maantaart  D  561 gewkji
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I eitalos  D wuops ni si gninow e  
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E reih u eid etmiur ed mo nebbeh teom neizeg thce u tad tcejbo ne  
z ed tsaaN !toorg nooweG !neravre nennuk et thce neffertnaa tlu  
i elev gon re njiz ,tkaameg nebbeh neranegie egidiuh ed eid gniledn  
a sremakpaals 7 fo 6 ,5 tot sflez uoz U .kjilegom negniledni eredn  
k ni si gninow eD .cte ,nennizeg etorg roov laaedI !naag nennu  
2 -nukwuob edierbegtiu neE .dreevonereg etam etorg ni 0202/910
d   .dgidnahrevo koo gnigithcizeb ed jib u tdrow egatroppar egi
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



w  ln.kjiwnavnah.ww 2  7

 

K   traak elartsada



W   ! tsneid nav gaarg u njiz ji
T   kjiW nav naH mae
 
W ni gniravre emiur negninow ethcokrev 0021 miur tem nebbeh ne ruetaxaT / raalekaM retsigeR edieb njiz ji  
d et redan u mo fo gninow wu nav gnilapebedraaw sitarg nee roov sgnal u jib gaarg nemok jiW .jidraalekam e  
i ,swuein etstaal ezno roov koobecaF po sno gloV .seitaxat IWWN fo gnidielegebpooknaa ezno revo neremrofn  
t  !naats tenretni po tein gon eid negninow ne spi
 
T  !dnekeew teh ni ne sdnova s' koo 62 73 53 15 60 po raabkiereb 7/42 u roov djitla jiw njiz hcsinofele
T  ! sneiz to

 

H  kjiW nav na
R  ruetaxaT/raalekam retsige

T 0  62 81 53 822
M 0  62 73 53 15 6
E h  ln.xamer@kjiwnavna

R  tcennoC XAM/E
D   33 taartsrekciB / 32 niuT e
1   draawoguhreeH DE 1071 / lepsraknevoB RK 116
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