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Z   !NEPOK=NEI
 
D gninow elaedi èd si NEKUEKJIB ne GNIGREB tem GNINOWKEOH eze  
v -liw ni oz re ne neod nelliw gninow nee naa reem stein eid enegeid roo
l né dreelosïeg gidellov ,neduohredno deog reez ,wuein geonegaN !ne  
v iaarf reez si gnikrewfa nennib eD !niut ejirvsduohredno nee nav neizroo  
e eD .fa laameleh leeheg teh nekam remakdab exul ne nekuek exul ed n  
w ,nelohcs nav dnatsfa etrok po negeleG .sremakpaals 4 tfeeh gnino  
w   .madretsmA gnithcir 7A ed raan gnitiulsnaa ed ne slekni
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H   LA
 
D edeog nee la tcerid u tfeeg gninow ed nav edjizroov ed naa lah e  
i   .tsakretem ne etmiureboredrag nee nav neizroov si lah eD .kurdn
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W   REMAKNOO
 
D eD !goo teh ni tcerid tgnirps remaknoow ed nav gnikrewfa eiaarf e  
c -moceg dnofalp teh ne nednaw ed po krewcuts karts nessut eitanibmo
b naa rekre ed ne gnimrawrevreolv tem reolv CVP ydnert nee tem dreeni  
d naA .leeheg lovkaams reez nee teh nekam gninow ed nav edjizroov e  
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K   NEKUE
 
D -moc ni gnilletsruelk ettiw nee ni dreovegtiu si mrov-L ni nekuek exul e
b ,pakgiuzfa nee nav neizroov si nekuek eD .dalbkrew trawz nee eitani  
i eD .nortengamibmoc nee ne ressawtaav ,tsakleok ,taalpkookeitcudn  
k -kok et mo kelp ekjilreeh nee si ne etmiurgreb edneodlov tfeeh nekue
k  !nellere
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B   NEKUEKJI
 
V nekuekjib ed nI .nekiereb nekuekjib egidnah ed u tnuk nekuek ed ai  
k   .nestaalp eitanibmocseirv/leok artxe nee amirp u tnu
 
D ne dnofalp tkuutseg karts nee nav neizroov sneeneve si etmiur eze  
w tnuk nekuekjib ed sleddiM .reolv CVP nee u tfert reolv ed po ne nedna  
u   .nekiereb niut negelegrethca ed 
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T   LAHNESSU
 
V gninow ed nav egate e1 ed u tnuk remaknoow ed ni lahnessut ed ai  
b tem etmiurteliot enredom ,exul ed sneeneve u tfert lah ezed nI .nekiere  
h   .naa ejtnietnof ne tesolcgna
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1   GNIPEIDREV E
 
 
V raan gnageot tem egate e1 ed nav poolrevo ed po u tmok lah ed ai  
d .gizewnaa sremakpaals 3 njiz gnipeidrev e1 ezed pO .gnipeidrev e2 e  
D tem reem redno tkrewegfa lovkaams ne giruek nella njiz sremakpaals e  
e remakpaals ed nI .sdnofalp etkuutseg karts ne reolv CVP enredom ne  
a    .dnawnetsak etsav nee revo gnikkihcseb ed u tfeeh edjizroov ed na
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B   REMAKDA
 
U .naa 8102 tiu remakdab enredom exul nee gnipeidrev ezed po tfert  
D tem gnilletsruelk ethcil nee ni dlegeteb gidellov si remakdab emiur e  
m -revreolv tem reolvneziuvalp nee tem tsuregtiu ne slegetdnaw enredo
w -uodtrots tem enibacehcuod nee nav neizroov si remakdab eD .gnimra
c teiz leeheg teH .tesolcgnah ne lebuemlefatlefatsaw ,ehcuoddnah ne eh  
e   .tiu dgrozrev reez r
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2   GNIPEIDREV E
 
 
V nav redlozroov ed pO .gnipeidrev e2 ed u tkiereb part etsav nee ai  
d nee enihcamsaw wu mo diehkjilegom ed u tfeeh gnipeidrev eze  
p ed ne letekibmoc-VC RH ed reih u tdniv sneveT .neveg et ejstaal  
m etkrewegfa eiaarf nee ni u tmok poolrevo ed aiV .eitalitnev ehcsinahce  
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B   GNIGRE
 
D -egom edneodlov u tdeib ne staalpgalspo enjif nee si gnigreb emiur e
l ejkelp nee nelebuemniut ne neppahcsdeereg ,nesteif wu mo nedehkji  
t et nesteifrotom eredreem dleebroovjib mo kelp enjif nee koO .neveg e  
s .tieticirtkele ne reolvlegetnoteb nee nav neizroov si gnigreb eD !nellat  
D ed naa koo tfeeh u raam ,nekiereb et edjizrethca ed aiv si gnigreb e  
v -lov u tfeeh slepeokthcil 2 ed rooD .gnigreb ed raan gnageot edjizroo
d etmiursulk enjif nee koo teh roodraaw ,gnigreb ed ni lavnithcil edneo  
i   .s
 



w  ln.kjiwnavnah.ww 1  7

T   NIU
  
D an sdnova s’ koo u tnuk roodreiH .gniggil ekjilreeh nee tfeeh niut e  
h -roov gidellov si niut eD !neteineg ejtennoz teh nav kjilreeh gon krew te
z naA .kjiledneirvsduohredno kjilreeh roodreih ne gnitartsebreis nav nei  
d aiv koo u roodraaw ,troop nee hciz tdniveb niut ed nav edjizrethca e  
d   .nekiereb tnuk gninow ed edjizrethca e
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Lijster 43, 1715 HC  SPANBROEK 

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    

Antenne / schotel  X   

Brievenbus X    

(voordeur) bel 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    

- 1e verdieping X    

- 2e verdieping X    

Losse horren / rolhorren X    

Kurk / laminaat / pvc     

- begane grond X    

- 1e verdieping X    

- 2e verdieping X    

CV met toebehoren X    

Klokthermostaat X    

Isolatievoorzieningen X    

Keukenblok met bovenkasten:     

Inclusief verlichting X    

Keuken (inbouw) apparatuur X    

- Afzuigkap X    

- Inductie kookplaat X    

- Koelkast X    

- Vaatwasser X    

- Combimagnetron X    

Inbouwverlichting X    

Opbouwverlichting  X   

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

Badkameraccessoires (planchet, 
spiegel, kranen, douchescherm) X    

Overige zaken     

- Vaste kastenwand slaapkamer X    

- Bed/ kast combinatie zolder X    

- Zonnedoek tuin X    
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Actief en gedreven 

Uw garantie voor het beste resultaat! 

 

 

Mijn naam is Han van Wijk en heb ruime ervaring in de makelaardij. Nadat ik de nodige 

ervaring heb opgedaan in loondienst, ben ik in januari 2005 als zelfstandig RE/MAX 

makelaar begonnen. Bij RE/MAX kan ik perfect als zelfstandig makelaar actief zijn en 

heerlijk commercieel slagvaardig optreden!  

 

In de afgelopen periode heb ik ruim 1200 woningen verkocht en vele facetten van het vak 

meegemaakt.  

 

Aan- en verkopen van een woning heeft alles te maken met de wijze waarop je omgaat met je 

klanten. Het is voor iedere betrokkene een persoonlijk proces met emotionele en rationele 

aspecten. Voor mij zijn het met name deze facetten wat het makelaarsvak zo boeiend en 

uitdagend maakt.  

 

Voor mij is de grootste beloning bij een geslaagde transactie simpel de blije gezichten van 

zowel de verkoper(s) als de koper(s). 

 

Ons krachtige team bestaande uit Han en Jacqueline van Wijk, Yvonne van Scheijen en 

Monique Uiterwijk willen wij uw belangen als klant (zowel voor de aankoop, voor de 

verkoop, als voor taxaties van objecten) op een goede wijze behartigen en zijn daarom u 

ook graag van dienst!  

                    

Mijn werkwijze kan ik het beste als volgt beschrijven: 

 doe-maar-gewoon houding 

 eerlijk zaken doen 

 nakomen van afspraken 

 betrokkenheid 

 7 dagen per week 1 aanspreekpunt voor u! 

         7 dagen per week doe ik bezichtigingen! 

 op een actieve wijze uw belangen behartigen 

 innovatieve verkoopmethodes met o.a  Facebook en Youtube!                                                             

 

Ik kom graag bij u langs voor een gratis waardebepaling van uw woning of om u nader te 

informeren over mijn Full Service aankoopbegeleiding.  
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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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