
 

 
Naam kantoor:                                         Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 1 van 3 
Object: 
 
 

LIJST VAN ZAKEN, behorende bij 
 
Object : Lage Rijndijk 33, Leiden 
Datum : Vul datum in 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid 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.  
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Buiten  
 Tuinaanleg/bestrating/beplanting      
 Buitenverlichting      
 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      
 Tuinhuis/buitenberging      
 Vijver      
 Broeikas      
 Vlaggenmast      
 Pallet lounge set      
 Woning 
 Alarminstallatie      
 Schotel/antenne      
 Brievenbus      
 (Voordeur)bel      
 Rookmelders      
 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      

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

 Rolluiken/zonwering buiten Vul in: ‘voor’ of ‘achter’      

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

 Vliegenhorren      
 Vul evt. andere zaken in      
 Raamdecoratie, te weten 
 Gordijnrails 

Vul in op welke etage(s)      

 Gordijnen 
Vul in op welke etage(s)      

 Rolgordijnen 
Vul in op welke etage(s)      

 Vitrages 
Vul in op welke etage(s)      

 Jaloezieën / lamellen 
Vul in op welke etage(s)      

 Vul evt. andere zaken in      



 

 
Naam kantoor:                                         Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 2 van 3 
Object: 
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Vloerdecoratie, te weten 

 Vloerbedekking / linoleum 
Vul in op welke etage(s)      

 parketvloer/laminaat 
Vul in op welke etage(s)      

 Vul evt. andere zaken in      
 Warmwatervoorziening / 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 'zonder' 
toebehoren      

 Allesbrander      
 Kachels      
 Vul evt. andere zaken in      
 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  
 Keukenmeubel      
 (Combi)magnetron      

 Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis      

 Oven      
 Vaatwasser      
 Afzuigkap / schouw      
 Koelkast / vrieskast      
 Wasmachine      
 Wasdroger      
 Voorraadrek      
 Verlichting, te weten:   
 Inbouwverlichting / dimmers      
 Opbouwverlichting      
 Vul evt. andere zaken in      
 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   
 Losse kast(en)      
 Boeken/legplanken      
 Werkbank in schuur / garage      



 

 
Naam kantoor:                                         Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 3 van 3 
Object: 
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Vast bureau      
 Spiegelwanden      
 Vul evt. andere zaken in      
 Sanitaire voorzieningen  
 Badkameraccessoires      
 Wastafel(s)      
 Toiletaccessoires      
 Veiligheidsschakelaar wasautomaat      
 Waterslot wasautomaat      
 Sauna Vul in: 'met' of 'zonder' toebehoren      
 Vul evt. andere zaken in      
 Telefoontoestel /-installatie  
 Telefoontoestellen      
 Telefooninstallatie      
 Vul evt. andere zaken in      
 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   
 Radiatorafwerking      
 Voorzetramen      
 Isolatievoorzieningen      
 Vul evt. andere zaken in      
 Overige zaken, te weten:   
 Schilderijophangsysteem      
 TV ophang systeem      
 Gordijnen incl. rails bij inbouw kast      
 Vul evt. andere zaken in      
 Vul evt. andere zaken in      
 Vul evt. andere zaken in      

 
 
 

Voor akkoord:  Voor akkoord: 
De verkoper(s)  De koper(s 
 
 
 

  

   
Naam: Pim Mesker  Naam: Vul naam in 
Plaats: Leiden  Plaats: Vul plaats in 
Datum: Vul datum in  Datum: Vul datum in 

 
 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO Makelaar.  
Copyright VBO Makelaar 2018.  


