
LAGE KLOMPWEG 7 TE WEESP



4-kamer-hoekwoning (85 m²) 
gelegen op een prachtige en 
rustige locatie met vrij uitzicht 

over de weilanden.



Gelegen op een ruim perceel 
eigen grond van circa 200 m²!



Aan de voorzijde van de woning is 

op eigen grond ruime 
parkeergelegenheid aanwezig 

voor twee auto’s.
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Na het afronden van de studie HBO Makelaardij 
in 2005, ben ik fulltime aan de slag gegaan als 
woningmakelaar. Sinds 2007 werk ik voor 
Nienaber Makelaars in Weesp. Eén jaar later 
behaalde ik mijn praktijkdiploma, waardoor ik 
sindsdien Register Makelaar Register Taxateur 
ben. Mijn specialismen zijn verkoop, aankoop, 
taxeren en verhuur van woningen. 
Opdrachtgevers waarderen mijn deskundige en 
duidelijke adviezen, servicegerichte en actieve 
houding en persoonlijke communicatie.



3

BUITENKANS!

Aan de rand van Weesp ligt op een prachtige, 
rustige locatie met vrij uitzicht over de 
weilanden deze 4-kamer-hoekwoning (85 m² 
woonoppervlakte) met een diepe achtertuin, 
berging en achterom. Dit alles gelegen op een 
ruim perceel eigen grond van circa 200 m². 




Verder is de woning aan de voorzijde voorzien 
van eigen parkeergelegenheid voor twee auto’s 
(handmatig toegangshek).




Deze landelijk gelegen hoekwoning ligt op circa 
100 meter van de rivier “de Vecht” maar ook op 
korte afstand van het historische centrum van 
Weesp met alle voorzieningen, het NS-station 
en de uitvalswegen!




Op zoek naar een betaalbare woning op een 
landelijke locatie? Dan moet je beslist komen 
kijken!



KENMERKEN
Soort object Eengezinswoning
Type object Hoekwoning

Bouwvorm Bestaande bouw
Bouwjaar 1920

Woonoppervlakte 85 m²
Inhoud 325 m³
Perceel 200 m²

Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, open 
ligging, buiten bebouwde kom, 
landelijk gelegen

Achtertuin 50 m²

Ligging Achtertuin Noordoost

Energieklasse E
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
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OMSCHRIJVING
INDELING:




Begane grond: entree, hal, meterkast, ruime woon-/
eetkamer met prachtig uitzicht over de weilanden en 
een gezellige open haard. Aan de achterzijde is de 
keuken gesitueerd. De badkamer is voorzien van een 
ligbad en een dubbele wastafel. Separaat 
vrijhangend toilet.




Eerste verdieping: overloop met drie in grootte 
variërende slaapkamers. De grote slaapkamer aan 
de voorzijde is voorzien van een ruime vaste kast en 
een dakkapel met rolluik. Vanuit de slaapkamer kijk 
je uit over de weilanden. De tweede en derde 
slaapkamer bevinden zich aan de achterzijde van de 
woning. 




Vliering: via de overloop is de bergvliering te 
bereiken middels een vlizotrap.




TUIN, BERGING EN OPRIT:




De bestraatte achtertuin is ruim 12 meter diep en is 
via een achterom toegankelijk. Er is een heerlijk 
terras waar je de gehele dag kan genieten van de 
zon. 




Aangebouwde stenen berging (4 m²) met de 
wasmachine-/drogeraansluiting, cv-ketel en 
bergruimte.




Aan de voorzijde van de woning is op eigen grond 
ruime parkeergelegenheid aanwezig voor twee 
auto's.

BIJZONDERHEDEN:




- Perceeloppervlakte nader te bepalen door het 
Kadaster, indicatief 200 m², eigen grond.

- Momenteel loopt de procedure bij het Kadaster 
om het perceel te laten inmeten en de feitelijke 
perceelsgrenzen (zoals op de foto’s) vast te leggen.

- Lage Klompweg 10 is op de eerste verdieping 
eveneens uitgebouwd

- Bouwjaar: 1920

- Buitenschilderwerk gedeeltelijk 2022

- Geheel voorzien van hardhouten kozijnen, met 
uitzondering van de dakkapel

- Grotendeels voorzien van dubbel glas

- Elektra: 4 groepen, 1 aardlekschakelaars

- CV-ketel: Intergas HRE 24/18A CW3 (2018, 
eigendom)

- Energielabel E

- Oplevering in overleg, kan snel

- Bekijk ook de woningvideo en 360-graden-foto's, 
de uitgebreide brochure is direct te downloaden via 
nienaber.nl en funda.nl
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Ruime woon-/eetkamer met een gezellige open haard!
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Keuken, badkamer en seperaat toilet



Ruim 12 meter diepe achtertuin!



11

Drie in grootte variërende slaapkamers.
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



KADASTRALE KAART
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49% 51%

1,6 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Weesp / Aetsveldsepolder



LOCATIE
OP DE KAART
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GOED OM TE WETEN
Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende 
partij reageert op uw bod door een tegenbod te 
doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als 
de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod 
met de verkoper zal bespreken. Mag een makelaar 
doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod 
onderhandeld wordt? Ja, dat mag. Een onder-
handeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop 

te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper 
graag wil weten of er meer belangstelling is. 
Overigens mag ook met meer dan één gegadigde 
tegelijk worden onderhandeld. Een NVM- 

makelaar moet dit wel duidelijk melden.





 Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen 

het systeem van verkoop wijzigen? 

Ja, dat mag. Soms zijn er meerdere belang-
stellenden die een bieding uitbrengen en dan kan 
het moeilijk zijn om te bepalen wie de beste koper is. 
In dat geval kan de verkopende makelaar – in 
overleg met de verkoper – besluiten de lopende 
onderhandelingen af te breken en de biedprocedure 
te wijzigen om vervolgens te kiezen voor 
bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure of een 
eenmalig eindvoorstel door alle partijen. Hierbij 
hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste 
bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen 
dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel 
gedane toezeggingen na te komen.





 Moet een makelaar als eerste met mij in 

onderhandeling gaan, als ik de eerste ben die belt 
voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod 
uitbreng? 

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met 
de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de 
plicht u daarover te informeren.





 “kosten koper”? 


Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten 
voor het opmaken van het nieuwe eigendomsbewijs/
akte van levering en de kosten voor het inschrijven 
daarvan bij het Kadaster. Daarnaast dient de koper 
rekening te houden met de notariskosten voor de 
opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft 
de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om 
de woning te verkopen, dan komen de kosten 
hiervan voor de verkopende partij. De verkopende 
makelaar is immers belangenbehartiger van de 
verkoper en niet van u, als koper. 

Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf 
een aankoopmakelaar in te schakelen. De makelaars-
courtage voor een aankopende makelaar komt wel voor 
rekening van de koper.





 Onderzoeksplicht koper versus mededelingsplicht: 


Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te 
geven met betrekking tot mogelijk aanwezige gebreken 

in de woning. De informatie die is vermeld, is verkregen 
van de eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen 

ter plaatse en heeft als bedoeling om de koper zo goed 
mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op 
de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van 
het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van een 
woning een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper 
zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning 
de eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan het 
gebruik dat hij van de woning zal willen maken. Het 
verdient dan ook aanbeveling om een ter zake 
deskundige (bouwkundige keurder van woningen) in 

te schakelen.





 Mededeling tot verkoop 


Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een 
uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een bieding 
gelijk aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct 
een koopovereenkomst tot stand komen.





 Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen 


Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen 
verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende 
eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het 
eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs 

is op te vragen via de makelaar en zal ook aan de 
koopovereenkomst worden toegevoegd.





 Koopovereenkomst 


De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM 
koopakte volgens het laatste model vastgelegd door de 
NVM, Vastgoedpro, VBO, de Consumentenbond en de 
Vereniging Eigen Huis. Voor de verkoop zijn 
verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn 
opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het 
sluiten van een koopovereenkomst wordt men geacht 
bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te 
aanvaarden. Een mondelinge overeenstemming tussen 
de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is 
pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere 
verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst 
hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 
Burgerlijk Wetboek. 
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Een bevestiging van de mondeling overeenstemming per 
e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereen-
komst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende 
koopovereenkomst’.





 Waarborgsom 


Op verzoek van verkoper zal bij het sluiten van de 
koopovereenkomst tot meerdere zekerheid voor de 
nakoming van de verplichtingen van koper binnen een 
bepaalde tijd een waarborgsom c.q. bankgarantie ter 
grootte van 10% van de overeengekomen koopsom 
worden verlangd.





 Bouwtechnische keuring 


Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor 
het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren 
door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele 
bouwkundige gebreken vast te stellen, danwel de woning 
te laten controleren op de aanwezigheid van asbest-
houdende materialen en/of de grond op enige 
verontreiniging te laten onderzoeken. De kosten voor 
deze keuring komen voor rekening van de koper.





 Asbestclausule 


In onroerende zaken welke zijn gebouwd voor 1993 
kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij 
eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen 
dienen op grond van milieuwetgeving speciale 
maatregelen te worden genomen.





 Ouderdomsclausule 


Bij oudere woningen liggen de eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager 
dan bij nieuwe woningen. Het geheel of ten dele 
ontbreken van één of meer eigenschappen van de 
onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en 
het eventueel anderszins niet beantwoorden van de 

zaak aan de overeenkomst komt voor rekening en 

risico van koper.





 Niet zelf/niet recent bewoond 


Als verkoper het verkochte nooit/niet recent zelf feitelijk 
heeft gebruikt, heeft hij koper derhalve niet kunnen 
informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan 
het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest 
als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader 
wordt overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. 
gebreken voor risico en rekening van koper komen.

Drie dagen bedenktijd 

De (particuliere) koper heeft een bedenktijd van drie 
dagen. Deze termijn vangt aan om 0.00 uur op de dag na 
ontvangst van de door beide partijen getekende 
koopovereenkomst door de koper. De ontbindings-
verklaring moet de verkoper binnen drie dagen hebben 
ontvangen, dus voor 24.00 uur van de laatste dag. Op 
deze drie dagen termijn is de Algemene Termijnenwet van 
toepassing. Dit betekent dat ten minste twee van de drie 
dagen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag mogen zijn. Bovendien geldt dat als de 
bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag, de termijn wordt verlengd tot de 
eerstvolgende werkdag.





 Notariskeuze 


Indien koper kiest voor een notaris met een afstand van 
meer dan 25 kilometer vanaf het gekochte, en verkoper 
wenst niet aanwezig te zijn bij het passeren van deze akte 
van levering, dan dient verkoper een notariële volmacht te 
geven. De kosten voor deze volmacht worden in rekening 
gebracht bij koper. Koper heeft in beginsel het recht om 
de notaris te kiezen. Dit komt voort uit het feit dat de 
kosten van de overdracht door de koper worden 
gedragen. Er zijn echter notarissen die weliswaar een 
scherp tarief aan de koper bieden, maar tegelijkertijd 
aanzienlijke kosten bij de verkoper in rekening brengen. 
Daarom wordt bij akte bepaald dat de door de notaris in 
rekening te brengen kosten voor de aflossing en 
doorhaling van de hypothe(e)k(en) van verkoper die op 
het verkochte rust(en), niet meer bedragen dan € 260,- 
per doorhaling all-in (inclusief btw en kadastraal recht). 
De aan verkoper berekende meerkosten zal koper voor 
zijn rekening nemen. De extra kosten zal de notaris op de 
afrekening terzake van de levering direct doorberekenen 
aan koper.

Alle verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig. 

Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle door ons 


verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.



NIENABER MAKELAARS | WONING- & BEDRIJFSMAKELAARDIJ | VASTGOEDMANAGEMENT | TAXATIE

Woningmakelaardij: Bedrijfsmakelaardij:
Vestiging Bussum

Nienaber Makelaars B.V.

Albrechtlaan 14 C 

Postbus 44

1400 AA Bussum

T. 035 694 56 74

E. info@nienaber.nl 

W. www.nienaber.nl





 Vestiging Weesp


Nienaber Weesp B.V.

Herengracht 26

1382 AG Weesp

T. 0294 41 71 18

E. weesp@nienaber.nl 

W. www.nienaber.nl





 Vestiging Muiden


Nienaber Muiden B.V.

Sluisstraat 9

1398 AS Muiden

T. 0294 417 118

E. muiden@nienaber.nl

W. www.nienaber.nl

Vestiging Bussum


 Nienaber Bedrijfsmakelaars B.V.


Albrechtlaan 14 C 

Postbus 44

1400 AA Bussum

T. 035 695 56 74

E. bog@nienaber.nl 

W. www.nienaber.nl




Vestiging Almere



 Nienaber Bedrijfsmakelaars Almere B.V.

Transistorstraat 31

1311 XX Almere

T. 036 548 50 00

E. bog@nienaber.nl 

W. www.nienaber.nl




Vestiging Weesp



 Van Lonkhuizen makelaars B.V.

Herengracht 26

1382 AG Weesp

T. 0294 48 03 55

E. info@vanlonkhuizen.nl

W. www.vanlonkhuizen.nl

Scan de QR-code met de camera 

van je telefoon en bekijk onze website!
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Vragenlijst over de woning 
 

Nederlandse Coöperatieve vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende 

goederen NVM U.A. 

              
Vragenlijst voor de verkoop van een woning 
 

Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. Als u 

twijfelt over de juiste beantwoording of als u een vraag niet begrijpt, zet dan een vraagteken voor de vraag. Neem 

vervolgens zo snel mogelijk contact op met uw NVM-makelaar. Indien de vraag niet van toepassing is kunt u deze 

doorhalen. Een kopie van de vragenlijst over de woning wordt verstrekt aan de koper. Tevens wordt doorgaans een 

kopie van de vragenlijst als bijlage aan de koopakte gehecht.  

 

Woning 

In de vragenlijst wordt de term ‘woning’ gebruikt. De term woning moet ruim worden uitgelegd. De term ‘woning’ in 

de vragenlijst ziet op de gehele onroerende zaak inclusief de aanhorigheden, zoals bijvoorbeeld een garage, 

berging, loods, tuin e.d.    

 

Doel vragenlijst  

De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht. De mededelingsplicht strekt niet verder dan 

dat u als verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat u bekend is omtrent de 

woning. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatief karakter.  

 

Doorgaans de meeste vragen uit de vragenlijst kunt u beantwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘niet bekend’. De open vragen 

zijn voorzien van een tekstveld. Hier kunt u zelf uw antwoord formuleren. Als u geen antwoord kunt geven op de 

vraag, dan kunt u aangeven dat het antwoord u niet bekend is.  

 

Gegevens over de woning: 

Adres te verkopen woning: Lage Klompweg 7, 1381 HD Weesp.  

 

 

 

1. Bijzonderheden 

 

a. Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële of 

onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel?     ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, welke? 

 

b. Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen (denk hierbij aan regelingen 

voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren toezeggingen, 

erfafscheidingen)?  

          ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, welke zijn dat? De buren van nummer 6 mogen gebruik maken van de poort aan de zijkant van het 

huis. Dit is geen recht en is niet vastgelegd, dus kan ongedaan gemaakt worden. 
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Vragenlijst over de woning 
 
c. Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale eigendomsgrenzen (denk hierbij ook aan strookjes 

grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren)?  

          ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?  Er wordt een stuk van de tuin bijgevoegd. Daar staat al een schutting en 

de aanvraag bij het kadaster is gedaan. 

 

d. Is een gedeelte van de woning, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of andersom?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, graag nader toelichten: 

 

e. Heeft u grond van derden in gebruik?     ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee   

 Zo ja, welke grond? 

 

f. Rusten er ‘bijzondere lasten en beperkingen’ op de woning en/of het perceel (Bijzondere lasten en beperkingen 

kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van 

overpad), kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste 

recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een 

aanschrijving van de gemeente in het kader van een illegale verbouwing)? 

             ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, welke? Recht van overpad van nummer 8. 

 

g. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?     ☐ ja ☒ nee  

 

h. Is er een anti-speculatiebeding en/of zelfbewoningsplicht van toepassing op de woning?   

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, hoe lang nog? 

 

i. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing daartoe?  

            ☐ ja ☒ nee 

 Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot aanwijzing 

daartoe?           ☐ ja ☒ nee 

 Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object?   

            ☐ ja ☒ nee 

j. Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling?       ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen?      ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? 

Bedrag: € 

Duur: 

 

k. Is er sprake van onteigening?        ☐ ja ☒ nee 

 

l. Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik?  

          ☐ n.v.t.  ☐ ja ☒ nee 

Zo ja:  

 Is er een huurcontract/ gebruiksovereenkomst?         

            ☐ ja ☐ nee 

 Indien er geen contract of overeenkomst is, beschrijf hieronder wat (mondeling) met de huurder/ gebruiker is 

afgesproken: 
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Vragenlijst over de woning 
 
 Welk gedeelte is verhuurd/ in gebruik gegeven? 

 

 Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? 

 

 Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming (bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen)? 

 

 Heeft de huurder een waarborgsom gestort?      ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, hoeveel? €       

 Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?     ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, welke?  

 

m. Is er over de woning een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de rechter, huurcommissie of een andere 

instantie (bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, 

erfafscheidingen e.d.)?         ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke is/zijn dat? 

 

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?  

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, toelichting:  

  

o. Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog  

 niet naar behoren zijn uitgevoerd?        ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, welke?   

 

p. Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor een deel kunnen worden 

teruggevorderd?          ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, welke? 

 

q. Is de woning onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?  

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waarom? 

 

r. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing (bijvoorbeeld omdat het een voormalig 

bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt)? 

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waarom? 

 

s. Hoe gebruikt u de woning nu (bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel opslag)? Woning. 

 

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?      ☒ ja ☐ nee  

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?    ☐ ja ☐ nee 

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?  

 

 

2. Gevels 

 

a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?   

 

b. Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig?  ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  
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c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?     ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo nee, zijn de gevels daarna (deels) geïsoleerd?    ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, wanneer heeft de isolatie van de gevels plaatsgevonden en met welk isolatiemateriaal?  

           

Heeft u een certificaat of bewijs van het na-isoleren?      ☐ ja ☒ nee  

Is er sprake van volledige isolatie?        ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee  

Zo nee, welke delen van de gevels zijn er niet geïsoleerd?    

 

d. Zijn de gevels ooit gereinigd?      ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, volgens welke methode en wanneer?  

 

 

3. Dak(en) 

 

a. Hoe oud zijn de daken ongeveer?  

 Platte daken:           ☒ niet bekend 

 Overige daken:          ☒ niet bekend 

   

b. Heeft u last van daklekkages (gehad)?       ☒ ja ☐ nee  

 Zo ja, waar? Dakkapel aan de voorkant. Dat is hersteld door een loodgieter. 

 

c. Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals  scheve, doorbuigende, krakende,  

 beschadigde en/of aangetaste dakdelen?       ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar?  

 

d. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren?   ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? 

 

e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd?      

Platte daken:          ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Overige daken:        ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?     

Platte daken:         ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Overige daken:        ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, wanneer heeft de isolatie plaatsgevonden en met welk isolatiemateriaal?    

         

Heeft u een certificaat of bewijs van het na-isoleren?      ☐ ja ☒ nee  

Is er sprake van volledige isolatie?       

Platte daken:         ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Overige daken:        ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?         

    

f. Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt?       ☒ ja ☐ nee        

 Zo ja, toelichting: In één van de twee regenwaterafvoeren aan de voorkant van het huis zit een gaatje. 

 

g. Zijn de dakgoten lek of verstopt?        ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, toelichting:  
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4. Kozijnen, ramen en deuren 

 

a. Van welk materiaal zijn de buitenkozijnen gemaakt (bijvoorbeeld hout, kunststof of aluminium of een andersoortig 

materiaal)? Hout en de dakkapel aan de voorkant is kunststof.       

 

b. Wanneer zijn de buitenkozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? September 2022.  

 

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?      ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, door wie? TriColor, Almere 

 

c. Functioneren alle scharnieren en sloten?       ☒ ja ☐ nee 

 Zo nee, toelichting: 

 

d. Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig?    ☒ ja ☐ nee 

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet? 

 

e. Is er sprake van isolerende beglazing?           ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, welk type glas (bijvoorbeeld HR, HR+, HR++ of HR+++, zie de glassponning waarin doorgaans staat 

vermeld welke type glas er is geplaatst)?  

             

Is er sprake van isolerende beglazing in de gehele woning?            ☐ ja ☒ nee 

Zo nee, welke ramen zijn niet geïsoleerd? Alleen in de keuken 

 

f. Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas (denk aan lekkende ruiten)? 

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

 

5. Vloeren, plafonds en wanden 

 

a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op de vloeren, plafonds en/of wanden?  

☒ ja ☐ nee  

 Zo ja, waar? Optrekkend vocht in de berging. 

 

b. Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

c. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of wanden 

aanwezig?           ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?    

 

d. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen (bijvoorbeeld loszittend tegelwerk,  

 loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.)?   ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar? 

 

e. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, 

beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?       ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

f. Is er sprake van vloerisolatie?      ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 
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Zo ja, wanneer heeft de isolatie van de vloer plaatsgevonden en met welk isolatiemateriaal?   

           

Heeft u een certificaat of bewijs van het na-isoleren?      ☐ ja ☒ nee  

Is er sprake van volledige isolatie?      ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee  

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 

 

 

6. Fundering, kruipruimte en kelder 

 

a. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?    ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar?  

 

b. Is de kruipruimte toegankelijk?        ☐ ja ☒ nee  

Is de kruipruimte droog?          ☐ meestal ☐ ja ☐ nee 

Zo nee of meestal, toelichting: Er is geen kruipruimte. 

 

c. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?    ☐ soms ☐ ja ☒ nee 

Zo ja of soms, toelichting? Er is geen kelder. 

 

d. Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van wateroverlast geweest?

            ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder? 

          ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?  

  

     

7. Installaties 

 

a. Wat voor warmte-installatie(s) is/zijn er aanwezig in de woning (bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-

systeem, (hybride) warmtepomp, airconditioning, zonneboiler, elektrische boiler, pelletkachel dan wel een andere 

installatie)? CV-installatie. 

 

Is/zijn de installatie(s) eigendom?        ☒ ja ☐ nee 

Zo nee, toelichting (bijvoorbeeld de installatie(s) is/ zijn gehuurd of geleased. Tevens huur-/leaseprijs vermelden):  

 

 Merk van de installatie(s): Intergas 

 

Type(nummer) van de installatie(s): Kombi Kompact HRE 24/18 A 

 

 Installatiedatum van de installatie(s): 19-11-2018       

 

 Op welke datum is/zijn deze installatie(s) voor het laatst onderhouden? Niet bekend.  

    

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?                                                   ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, door wie? 

 

b. Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie(s) (bijvoorbeeld de cv-installatie moet 

meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden of de installatie functioneert niet goed)?  ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, wat is u opgevallen?  

 

c. Zijn er radiatoren die niet warm worden?       ☐ ja ☒ nee  
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 Zo ja, welke?  

 

d. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?      ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar en welke?  

 

e. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren?     ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, waar? 

 

f. Heeft u vloerverwarming in de woning?        ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, betreft dit elektrische vloerverwarming, vloerverwarming met warm water of anders?  

 

         ☐ elektrisch 

         ☐ warm water 

         ☐ overig, namelijk:  

 

 

Waar bevindt zich de elektrische vloerverwarming?        ☐ n.v.t.   

             

Waar bevindt zich de vloerverwarming met warm water?      ☐ n.v.t.  

 

Waar bevindt zich de overige vloerverwarming?       ☐ n.v.t.  

  

g. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?      ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, welke?  

 

h. Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn?     ☐ ja ☒ nee 

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd of geleased?     ☐ ja ☒ nee 

Kan het huurcontract/ leasecontract worden overgenomen door koper?  ☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, dan overnamecontract opvragen.  

 

Hoeveel zonnepanelen zijn er aanwezig?       Aantal:  

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter?   ☐ nader overeen te komen  ☐ ja ☐ nee 

 

Wat is de capaciteit van één zonnepaneel? (De capaciteit van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). 

Bijvoorbeeld één zonnepaneel levert 390 Wp)     

    

Functioneren alle zonnepanelen?       ☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 

Wat is het merk/ type van de zonnepanelen? 

  

Maakt u gebruik van een app om de opbrengst van de zonnepanelen te bekijken?  ☐ ja ☐ nee  

Zo ja, welke?  

 

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door wie? 

Jaar:        

Installateur: 

 

Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst?   ☐ ja ☐ nee 

 

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? 
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Jaar: 

Aantal kWh:            

 

Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de zonnepanelen?   

 

Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie?      ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?     ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?       € 

 

i. In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren geveegd/gereinigd? Niet 

bekend, 2021? 

 

j. Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt? 2023. 

 

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?   ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee 

 

k. Zijn er onderdelen van de elektrische installatie vernieuwd (onder de elektrische installatie wordt verstaan alle 

elektra leidingen/ schakelaars stopcontacten, meterkast e.d.)?  ☐ niet bekend ☒ ja ☐ nee  

 Zo ja, wanneer en welke onderdelen? Dimmer van de spotjes in de keuken.     

 

Zijn er gebreken aan de elektrische installatie?       ☐ ja ☒ nee  

Zo ja, welke?  

  

l. Is er een laadpaal aanwezig voor een elektrische auto?     ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, blijft deze achter?     ☐ nader overeen te komen  ☐ ja ☐ nee 

 

m. Is er mechanische ventilatie of een soortgelijk systeem aanwezig?     ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, functioneert dit systeem naar behoren?       ☐ ja ☐ nee 

Zo nee, toelichting: 

 

Wanneer is dit systeem voor het laatst onderhouden?      

 

Hoe oud is dit systeem ongeveer?           

   

n. Is er een domoticasysteem of een soortgelijk systeem aanwezig (Een domoticasysteem bedient de verwarming, 

verlichting, verwarming, audio, ventilatie e.d. automatisch)?     ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, functioneert dit systeem naar behoren?       ☐ ja ☐ nee 

Zo nee, toelichting: 

 

Hou oud is dit systeem ongeveer?           

 

o. Zijn er rookmelders op ieder verdieping aanwezig?       ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, hoe oud zijn de rookmelders ongeveer? Niet bekend.         

 

 

8. Sanitair, riolering en keuken 

 

a. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? ☒ ja ☐ nee 

Zo ja, welke? Whirlpool van het bad werkt niet 
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b. Hoe oud is de badkamer ongeveer? Niet bekend.         

 

c. Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? ☒ ja ☐ nee 

 Zo nee, welke niet?  

 

d. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool?      ☒ ja ☐ nee 

 

e. Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.? ☐ ja ☒ nee  

 Zo ja, welke?  

 

f. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden? 

 

g. Van welk jaar dateert de keukenopstelling ongeveer? Niet bekend.       

 
h. Van welk jaar dateert de inbouwapparatuur ongeveer? Vaatwasser is omstreeks 2018 vernieuwd.  

       

Functioneert alle inbouwapparatuur?        ☒ ja ☐ nee 

Zo nee, welk inbouwapparaat functioneert niet?  

 

i. Heeft u een kokend water kraan (bijvoorbeeld een Quooker kraan of een soortgelijke kraan)? 

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, functioneert deze kraan naar behoren en hoe oud is deze kraan ongeveer?   

 

 

9. Diversen 

a. Wat is het bouwjaar van de woning? 1920. 

 

b. Zijn er asbesthoudende materialen in/op de woning/ bijgebouw(en) aanwezig (bijvoorbeeld asbest zeil, een 

asbestplaat die onder en/of achter de CV ketel is geplaatst, asbesthoudend isolatiemateriaal om de 

verwarmingsbuis, asbesthoudend koord bij oude cv-ketels/gaskachels, asbestgolfplaten e.d.)?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke en waar?  

 

c. Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en 1982? 

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee  

d. Is er sprake van loden leidingen in de woning?    ☒ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, waar? 

 

e. Is er een Japanse duizendknoop aanwezig in de tuin? (Een Japanse duizendknoop is een exotische plant, welke 

moeilijk te verwijderen is. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om 

schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen)  ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 

f. Is er in puin/asbest afval in de grond/tuin aanwezig?   ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 

g. Heeft u elders lekkages gehad (dus los van het dak/ sanitair/ riolering)? ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 

h. Is de grond verontreinigd?       ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport?      ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee  
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 Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?  

          ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee  

i. Is er een olietank aanwezig of aanwezig geweest?    ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?     ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

Als deze is gesaneerd, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? 

  

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?     ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

 

j. Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning (denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)?

            ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waar? 

 

k. Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of zwam?  

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, waar? 

 

 Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld?    ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, wanneer en door welk bedrijf?  

   

l. Is er sprake van chlorideschade (betonrot) (betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd 

tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook 

andere beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast zijn)? 

          ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, waar? 

 

m. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning?  ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen, in welk jaartal en door welk bedrijf zijn deze  uitgevoerd?  

 

n. Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)? 

               ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, welke? 

 

o. Is er sprake van glasvezel internet?      ☐ niet bekend ☐ ja ☒ nee 

 

p. Bent u in het bezit van een definitief energieprestatiecertificaat/energielabel?  ☒ ja ☐ nee 

 Zo ja, welke label? E 

 

 

10. Vaste lasten 

 

a. Hoeveel betaalde u voor de laatste  aanslag onroerendezaakbelasting? € 150,36  

Belastingjaar: 2022   

 

b. Wat is de WOZ-waarde?       € 358.000,-  

Peiljaar: 01-01-2021   

 

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?  € 41,10  

Belastingjaar: 2021. Tarief bestaat enkel uit watersysteemheffing gebouw, omdat watersysteemheffing 

ingezetenen en zuiveringsheffing aan huurders was gefactureerd. 
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d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag gemeentelijke belastingen (zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing 

e.d.)?         € 213,-  

Belastingjaar: 2022   

 

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Niet bekend, dat betaalde de huurders. 

Gas:          €   

 Elektra:          €   

 Water:         € 

 Stadsverwarming:         € 

Anders:          €   

 

Wat is uw jaarverbruik voor gas/ elektriciteit en water? 

Gas         m3 : 

Elektriciteit hoog        kWh : 

Elektriciteit laag        kWh :  

Elektriciteit totaal        kWh : 

Water         m3 : 

Stadsverwarming         GJ : 

Anders:          : 

   

Met hoeveel bewoners bewoonde u de woning?    aantal:  bewoners 

 

f. Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten (bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)? ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, welke? 

 

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper? Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer 

overdraagbaar op een koper. Neem hiervoor contract op met de betreffende leverancier. 

             ☐ ja ☐ nee 

 Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom?  

Afkoopsom:         € 

Duur:  

 

g. Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht: Nee     

 Hoe hoog is dan de canon per jaar?      €   

 Heeft u alle canons betaald?      ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

 Is de canon afgekocht?        ☐ n.v.t.  ☐ ja ☐ nee 

 Zo ja, tot wanneer?  

 

h. Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?   ☒ ja ☐ nee 

 Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen?   ☐ ja ☒ nee 

 Zo ja, hoe hoog en waarvoor?       €   

 

i. Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig?    ☐ ja ☒ nee 

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd? 

 Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar?   €   

 

11. Garanties 

 

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper? (zoals dakbedekking, 

cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)        ☐ ja ☒ nee 

Zo ja, welke? 
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12. Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 

 

 

13. Extra vragen door makelaarskantoor zelf geformuleerd 

 

…………………      ☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 

 

 

 

INFORMATIEF KARAKTER VRAGENLIJST  

 

De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht van verkoper. De mededelingsplicht strekt 

niet verder dan dat verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat hem bekend is 

omtrent het appartement. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatief karakter.  

 

ONDERTEKENING 

 

Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. Verkoper is zich 

ervan bewust dat hij/zij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten het risico loopt om aansprakelijk 

gesteld te worden door de koper. Verkoper verklaart de woning tot de eigendomsoverdracht op een manier te zullen 

bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd. 

 

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) voorgaande vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld: 

 

Naam: Mathieu Koks       Naam: 

Plaats:  Weesp        Plaats: 

Datum: 05-02-2023       Datum: 

 

Handtekening:        Handtekening: 

 

……………………       …………………… 

 
Gegevens NVM-makelaar 

 

Kantoornaam:   

Adresgegevens :   

Telefoonnummer:   

E-mailadres:   

 
 

 



 
Lijst van Zaken  
    

 

 
 
Adres: Lage Klompweg 7, Weesp 
 
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en soms niet in de 
woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen. 
Let op! Indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent een zaak en/of indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt over 
een zaak betekent dit dat de betreffende zaak wordt meegenomen door verkoper en dus niet achterblijft in de woning. 

 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning  
 

   

Gratis/betaald 
 

Verlichting:  

- hang-/wandlampen ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

- hanglampen zolder ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

 
Kasten, legplanken: 

 

- losse kasten, vertrek/ruimte: ……………………….. ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

- losse kasten, vertrek/ruimte: ……………………….. ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

- legplanken ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 
Raamdecoratie/zonwering: 

- gordijnrails ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- gordijnen ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- vitrages ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- rolgordijnen ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- lamellen ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- jaloezieën ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- (losse) horren/rolhorren ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 
Vloeren: 

- Vloerbedekking  ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- parket-/houten vloer ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- laminaat ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 
Keuken: 

- keukenblok met bovenkasten ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- kookplaat ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- (gas)fornuis ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- afzuigkap ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- magnetron  ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

- oven  ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- combi-oven/combimagnetron  ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- koel-vriescombinatie ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- koelkast ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- vriezer ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- vaatwasser ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- Quooker ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- inbouw koffiezetapparaat ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- barkrukken/barstoelen ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 



 
Lijst van Zaken  
    

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 
 
Gratis/betaald 

n.v.t. 

Sanitair 

- toiletrolhouder ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- toiletborstelhouder ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

- sauna ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 
Overig: 

    

- imitatiehaard ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- houtkachel/allesbrander ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- gaskachels ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- radiatorafwerking ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- schilderij ophangsysteem ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- schotel/antenne ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- alarminstallatie ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- (voor)deurbel ☒ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- rookmelders ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- thermostaat  ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- airconditioning met toebehoren (aantal:…)  ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- meubilering (details in overleg) ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

- screens/rolluiken ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- zonnescherm(en) ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- zonnepanelen ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- reservematerialen woning (indien aanwezig) ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 

Berging en/of tuin  

 

- tuinaanleg/bestrating/beplanting in de potten ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- buitenverlichting ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- tuinhuis/buitenberging ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- kasten/werkbank in tuinhuis/berging ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- balkonvlonders ☐ ☐ ☐          ☐ ☒ 

- potten/bloembakken ☒ ☐ ☐          ☐ ☐ 

- tuinset/loungeset/tuintafel met tuinstoelen ☐ ☒ ☐          ☐ ☐ 

-  ☐ ☐ ☐          ☐ ☐ 

 

Huur- of leasecontracten                                         ja          nee 
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er 
sprake is van een huur- of leasecontract, zoals een CV-ketel, 
geiser, boiler, zonnepanelen e.d. 

☐ ☒ 

 
 
 
Voor akkoord,  
 
Verkoper(s),                                   Koper(s), 
 
 
 

 
 
 
 

  Datum:                                    Datum: 
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1 Algemeen

            

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.

            

1.1  Administratieve gegevens

Locatienaam: Horn 5

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NH045700011

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA045700014

Adres: Horn 5 1381GX WEESP

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie 
onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

            

1.2 Statusinformatie

Vervolg: starten sanering. 

Omschrijving: Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de sanering.

            

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

dieselpompinstallatie (50512)  onbekend  onbekend

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf (2851)  onbekend  onbekend

ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval (900077)  onbekend  onbekend

stortplaats in water (niet gespecificeerd) (900040)  onbekend  onbekend

machine- en apparatenindustrie (29)  onbekend  onbekend

opslag van alifatische koolwaterstoffen (631205)  onbekend  onbekend

benzinepompinstallatie (50511)  onbekend  onbekend

tank-, reservoir- en pijpleidingeníndustrie (282) 1952 1978

chemisch reinigingsbedrijf (930128) 1909 1972
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1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie BioSoil b.v. 80662 Weesp 2016-03-31

2015-08-17

Sanerings evaluatie BioSoil b.v. 112773 2015-08-12

Nader onderzoek Inventerra 3002005-80662-R01AvH 2012-12-13

Saneringsplan BioSoil b.v. 80662 Weesp 2012-12-13

Sanerings 

onderzoek

De Ruiter Boringen en 

Bemaling

SWO/

BB110911.3574104

2011-04-29

Sanerings 

onderzoek

1998-10-12

Sanerings 

onderzoek

1998-07-30

Nader onderzoek 1995-11-07

Nader onderzoek 1995-03-01

            

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Niet instemmen uitgev Sanering 134255/ BHZ_BDM_IS-46065 2016-06-16

Aanv. info gewenst /opschorten 672209/739815 2015-12-14

Aanv. info gewenst /opschorten 672209/697872 2015-10-09

Instemmen afwijken SP 512939/514211 2014-11-26

Instemmen afwijken SP 477673/478605 2014-10-01

Instemmen met SP 151822/237467 2013-09-11

besch. urg san binnen 5-10 jr 97-511588 1997-03-12

NO uitvoeren 95-512629 1995-05-02

            

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

            

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor NH-Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
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historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.

 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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