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BEHORENDE BIt
Object Moddermanstraat 62, 2313 GS, Leiden

Datum 18-04-2021

Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de
woning achterblijven. Bij onduidel'rjkheid of wanneer hier geen afspraken over
gemaakt worden, dan houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning
achterblijft en door de verkoper mee wordt genomen.
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Tuinaanlegibestrati ng/beplanting

Buitenverlichting

f ijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

Picknicktafel

Alarminstallatie

Schoteliantenne

Brievenbus

(Voordeur)bel

Rookmelders

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

Screens Vul in: 'voor' of 'achter'
Vul in op welke etage(s)

Rolluiken/zonwering buiten Voor

Zonwering binnen Vul in: 'voor' of 'achter'
Vul in op welke etage(s)

Vliegenhorren

Vul evt. andere zaken in

Gordijnrails
Vul in op welke etaqe(s)
Gordijnen
Vul in op welke etaqe(s)
Rolgordijnen
Vul in op welke etage(s)
Vitrages
Vul in op welke etage(s)
Jaloezie€nllamellen
Vul in op welke etage(s)

2x Bottom up/ top down woonkamer

Naam kantoor:
Object Moddermanstraal'2,23lSGS,Leidg
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Vloerdecoratie, te weten
Vloerbedekkingilinoleum
Vul in op welke etage(s)
Parketvloer/laminaat
Vul in op welke etage(s)

Houten vloer

Wa rmwate rvoorzien in g/CV
CV met toebehoren

Close-in boiler

Geiser

Thermostaat

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Airconditioning

Quooker

Vul evt. andere zaken in

Open haard, houtkachel
(Voorzet) open haard
Vul in 'met' of 'zonded toebehoren

Allesbrander

Kachels

Vul evt. andere zaken in

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
Keukenmeubel

(Combi)magnetron

GaskookplaaUkeramische plaaVinductie/fornuis

Oven

Vaatwasser

Afzuigkap/schouw

KoelkasVvrieskast

Wasmachine

Wasdroger

Losse kast met planken

Verlichting, te weten:
Dimmers

Opbouwverlichting

Lamp hal

(Losse) kasten, legplanken, te_ weteni
Losse kast(en)

Boeken/legplanken

Werkbank in schuurigarage

Naam kantoor:
Object: Moddermanstraat 62, 2313 GS, Leidg
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Vast bureau

Spiegelwanden

Bed, grote kledingkast slaapkamer en servieskafi

Sanitaire voorzieningen
Badkameraccessoires

Wastafel(s)

Toiletaccessoires

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Sauna
Vul in 'met' of 'zonder'toebehoren

Badkamerkastje

Telefooqtogstell-.i nsta llatie
Telefoontoestellen

Telefooninstallatie

Vul evt. andere zaken in

Voorzetra menlrad iatorfolie etc.,
Radiatorafwerking

Voozetramen

lsolatievoozieningen

Vul evt. andere zaken in

Overig-e zaken, te weten:
Schilderijophan gslsteem

Zandbank en Parasol

Slaapkamer stellingkast in inbouwkast

Boekenkast woonkamer

TV kist

Aanvullende
opmerkingen

Voor akkoord:
De

te w€ten!

Voor akkoord:
De koper(s)

Naam: l'Yl'*'r [,t'nnc]r-5 Naam:

Plaats: Lu J*n tlrdQ^-

Darum: l$-oq-2o21 tB -o+- tot,
Plaats:

Datum:

Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruil<t worden door leden van vereniging vBo.
Copyright VBO 2020, versie 2020 1.
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Naam kantoor:
Object Moddermanstraat 62, 2313 GS, Leidg
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