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LIJST VAN ZAKEN
Lijst van Zaken Sterreschans 621
Object: 
Datum: 12-01-2020

Exterieur:

overname

blijft achter

gaat mee
n.v.t. Warmwatervoorziening / CV:

overname

blijft achter

gaat mee
n.v.t.

tuinaanleg / (sier)bestrating / geiser
beplanting / erfafscheiding cv, type: ___ x
vijver x close-in-boiler
buitenverlichting x thermostaat
tuinhuisje / buitenberging x kachels, aantal: ___ 6

Veiligheid / Alarm: Isolatievoorzieningen:
veiligheidssloten x voorzetramen x
alarminstallatie x radiatorfolie x
rookmelders x

Keukenblok + kastjes:
Rolluiken / Zonwering: Keukenblok + kastjes x
rolluiken buiten x
zonwering buiten x (Inbouw)apparatuur, te weten:

oven x
afwasmachine x

Jaloezieën / Lamellen: was/droger x
begane grond x
eerste etage
tweede etage

Rolgordijnen:
begane grond
eerste etage
tweede etage In- / Opbouwverlichting:

inbouwverlichting / dimmers / keuken x
Gordijnrails: inbouwverlichting / dimmers / ___ x
begane grond x opbouwverlichting x
eerste etage
tweede etage Sanitaire voorzieningen:

wastafels, aantal: ___ x
Gordijnen: badkameraccessoires
begane grond x toiletaccessoires
eerste etage veiligheidsschakelaar wasautomaat x
tweede etage

Vitrage:

x
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begane grond x
eerste etage x (Losse) Kasten / Planken:
tweede etage x losse kast(en), aantal: _3__ x
losse horren / rolhorren x boeken- / legplanken x

Vloerbedekking / Linoleum:
begane grond x
eerste etage
tweede etage

Parket / Laminaat / Kurk:
begane grond x
eerste etage
tweede etage Overige zaken:

Open haard met toebehoren:
open haard met korf x
toebehoren t.b.v. open haard x

Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn, maar waarvan 
eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn 
over te nemen (bijvoorbeeld: keukens, open haarden, cv-ketels, 
kozijnen, boilers, geisers) te weten:
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Object:

Datum:

Verkoper(s):

Koper(s):

De waarde van de in deze lijst genoemde zaken bedraagt volgens opgaaf van Koper
voor de overdrachtsbelasting:
€            ,    (zegge:                                                                                                                      )
Aldus overeengekomen en in twee /         -voud ondertekend

Te , d.d. 

Verkoper(s) Echtgeno(o)t(e)/partner

Lijst van Zaken, behorende bij koopovereenkomst
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Te , d.d. 

Koper(s) Echtgeno(o)t(e)/partner

Deze uitgave is bestemd voor gebruik door leden van de Vereniging VBO Makelaar.
Gebruik door anderen dan VBO-leden en nadruk is niet toegestaan.
Copyright VBO Makelaar november 2013


