
Westerhaven 1, 9718 AT  Groningen 
Telefoon (050) 318 21 18  -  Fax (050) 314 32 65 

Internet www.nebo.nu  -  E-mail groningen@nebo.nu 

J
u

li
a

n
a
s

tr
a

a
t 

1
3

5
 t

e
 H

o
o

g
e

z
a

n
d

 
W

O
N

IN
G

B
R

O
C

H
U

R
E

 

 

 
 



 
 

2 

 

 
 

� ADRES EN OMSCHRIJVING Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

� FOTO’S 4 

� KADASTRALE KAART 7 

� VRAGENLIJST 8 

� LIJST VAN ZAKEN 13 

� VOORWAARDEN 155 

� EN NU? 16 

 

INHOUD 
 



 
 

3 

 

Julianastraat 135 te Hoogezand 
 
Op mooie stand gelegen, stijlvol en goed onderhouden helft van dubbel woonhuis (jaren’30) met 
oprit, eigen parkeerplaats, garage, een zeer ruime tuin met terrassen, koi vijver en een heerlijke  
moestuin. 
De woning kijkt uit op een rustige straat, en de tuin biedt veel privacy en een schitterende “vrije zit” 
omsloten door veel groen. Ook is er een zeer gunstige ligging ten opzichte van station, 
uitvalswegen, sportvoorzieningen en winkels. In de laatste jaren is de woning geheel 
gemoderniseerd en voorzien van een hoogwaardige afwerking. 
 
Indeling: 
Begane grond: 
Entree, hal, meterkast, authentieke kelder, ruime woonkamer (circa 34 m2), met mooie 
laminaatvloer en goed plaats voor een royale zithoek en aangrenzend de eetkamer en een 
studeer/werkhoek..De gesloten keuken is voorzien van een modern keukenblok, voorzien van 
inbouwapparatuur oa: kookplaat, afzuigkap, koelkast en een magnetron. Verder is er een 
achteringang met hal en een toilet met fontein, een opstelling voor wasmachine en droger en er is 
een keurige badkamer met douche, ligbad en vast wastafelmeubel. 
Verdieping: 
Overloop, drie slaapkamers van respectievelijk 4,60X3,00 met een dakkapel, 3,70X2,20 en 
2,5X2,20 tevens met dakkapel. Op de verdieping ligt geheel een laminaatvloer en er is op de 
vliering veel bergruimte. 
Bijzonderheden: 
Woonoppervlak 110 m2 
Perceel oppervlak 423 m2!! 
Centraal verwarmd, leaseketel 2005. 
Vloeren zijn vernieuwd en voorzien van isolatie (drowachips). 
De gevels (binnenzijde)  zijn geïsoleerd en keurig afgewerkt met stucwerk. 
Er zijn nieuwe radiatoren geplaatst met een lease ketel, 2005..  
Verder zijn de goten vernieuwd en is het schilderwerk buitenom recent gedaan. 
 
Kortom: Comfortabel wonen, op een schitterende plek!! 

 
Vraagprijs: € 169.000,- k.k. 
Aanvaarding: In overleg. 
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    UITTREKSEL KADASTRALE KAART 
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      VRAGENLIJST 
 
Met de verandering van het Burgerlijk Wetboek zijn de regels die gelden bij verkoop en koop van een huis opnieuw 
vastgesteld. Vóór 1 januari 1992 droeg de koper van een huis het risico van (financiële) schade die voortvloeide uit 
enig gebrek aan het huis. De koper moest tevens de eventuele zakelijke lasten die aan het huis verbonden waren 
accepteren, ook als hij of zij deze niet kende ten tijde van de aankoop. Er werd dus gekocht “met alle lusten en 
lasten”. In het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld dat aan de koper alle lasten en beperkingen van het huis bekend 
moeten worden gemaakt. Is dat niet gebeurd, en blijkt na de koop dat bijvoorbeeld de buurman een recht van overpad 
heeft zonder dat de koper dit uit de plaatselijke situatie had kunnen opmaken dan kan de verkoper hiervoor 
aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt ook als er aan het huis een beperking kleeft waardoor de koper niet datgene 
met het huis kan doen wat hij of zij van plan was, bijvoorbeeld er een bedrijfje in vestigen. Daarom is van het grootste 
belang dat verkoper en koper elkaar goed informeren over alle lusten en lasten die aan een huis verbonden zijn 
en over de gebreken die het huis heeft, zonder dat de koper deze hoefde te verwachten. 
 

1  Andere overeenkomsten 
Zijn er nadat u het huis in eigendom heeft verkregen nog andere, eventuele aanvullende 

notariële of onderhandse akten opgesteld van het pand?  Ja   Nee

Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende 

percelen? 

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, 

overeenkomsten met gemeente of meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen)  Ja   Nee

Zo ja, welke zijn dat:                      
 

2  Erfpacht, opstal, vruchtgebruik 
Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, kwalitatieve 

rechten of verplichtingen, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kettingbedingen, optierechten, 

voorkeursrechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen, etc.?  Ja   Nee 

Zo ja, welke:                      

Indien er sprake is van erfpacht of opstalrecht, hoe hoog is de canon per jaar? €                       
Per welke datum kan de canon worden aangepast?                      

 

3  Publiekrechtelijke beperkingen 
Zijn er publiekrechtelijke beperkingen bekend (bijv. Wet voorkeursrecht gemeenten)?  Ja   Nee 

Zo ja, welke is/ zijn dat:                      
 

4  Kadastrale grenzen 
Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u 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.)  Ja   Nee 

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?                      

Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren, of 

andersom?  Ja   Nee 

Zo ja, graag nader toelichten:                      
 

5  Verhuur 
Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik?  Ja   Nee 

Zo ja: 

Is er een huurcontract?  Ja   Nee 

Welk gedeelte is verhuurd?                      

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?                      

Welke zaken zijn van  de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming? (bijvoorbeeld gei-   

ser, keuken, lampen)                     
Heeft de huurder een waarborgsom gestort?  Ja   Nee 

Zo ja, hoeveel:                      

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?  Ja   Nee 
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Zo ja, welke?                      

Bent u in het bezit van een onttrekkingvergunning?    Ja   Nee 

Bent u in het bezit van een exploitatievergunning?  Ja   Nee 
 

6  Procedures 
Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een andere 

instantie (bijvoorbeeld onteigening)?   Ja   Nee 

Zo ja, welke is/ zijn dat:                      
 

7  Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht 
Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot een aanwijzing van 

uw pand?  Ja   Nee 

Zo ja, welke van de hiervolgende aanwijzingen betreft het? 

 Beschermd monument 

 Beschermd stads- of dorpsgezicht 

 Gemeentelijk monument 

 Beeldbepalend pand 
 

8  Onderhoudscontracten, garanties 
Zijn u onderhoudscontracten en/ of garantieregelingen bekend van goederen die mee verkocht 

worden?  Ja   Nee 

Zijn daarvan contracten of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper? 

(Voorbeelden: G.I.W.-garantie, c.v.-ketelonderhoudsabonnement, garantie over keuken-

apparatuur, boiler)  Ja   Nee 

Nadere bijzonderheden:                      
 

9  Premies 
Valt uw woning onder een premie- of subsidieregeling?  Ja   Nee 

 

10  Terug te vorderen subsidies 
Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij de verkoop van het pand voor een 

deel kunnen worden teruggevorderd?  

(Denk aan subsidies voor onderhoud, verbouwing, isolatie. Deze gelden vooral bij 

monumentenpanden)   Ja   Nee 
 

11  Aanschrijvingen 
Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of 

aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd?  Ja   Nee 
 

12  Onbewoonbaarverklaring 
Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?  Ja   Nee 

 

13  Verbouwingen 
Is er een verbouwing uitgevoerd of iets aan- of bijgebouwd waarvoor formeel toestemming 

nodig was van de gemeente (bijvoorbeeld bouwvergunning)?  Ja   Nee 

Zo ja, heeft de gemeente toestemming gegeven?  Ja   Nee 

Zijn er isolerende voorzieningen in het pand aangebracht?  Ja   Nee 

Zo ja, welke? (Bijvoorbeeld dubbele beglazing, dak-, spouw-, muur- of vloerisolatie)                      

(Eventuele garantiebewijzen e.d. graag bijvoegen.) 
 

14  Installaties 
Is de elektrische installatie vernieuwd?  Ja   Nee 

Zo ja, wanneer?                      

 Geheel 

 Gedeeltelijk 

 Alle groepen 

Opmerkingen                      

Hoe oud is de c.v.-ketel?                      
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Opmerkingen                      
 

15  Omzetbelasting 
Is er bij verkoop sprake van omzetbelastingnaheffing? (Bijvoorbeeld omdat  het een voormalig 

bedrijfs-onroerendgoed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend 

verbouwd heeft)   Ja   Nee 
 

16  Gebruik 
Hoe gebruikt u het nu? 

(Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, opslag) woonhuis 

Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan?  Ja   Nee 
 

17  Gebreken, bezwaren 
Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische installaties?  

(Denk daarbij aan de leidingen voor gas, water en elektriciteit, geiser, mechanische ventilatie,

apparatuur zoals deurbel, telefoon/intercom, zonneschermen, thermostaat, kachels, etc.)  Ja   Nee 

Opmerkingen:                      

Is er voor zover u bekend 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 

betonelementen bijv. balkons kunnen aangetast zijn.)  Ja   Nee 

Is het pand voor zover u bekend aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte, 

zwammen of andere schimmels?  Ja   Nee 

Zo ja, door                      

Beschrijf de kwaliteit  van de  vloer op  de  begane grond, bij appartementen  de vloer op   

straatniveau. (In verband met evt. aanwezigheid van houtaantastende schimmels.)  vloer is 6 jaar oud. 
Is het altijd droog onder de begane grondvloer?  Ja   Nee 

Als in het verleden maatregelen zijn genomen tegen een of meer in deze vraag genoemde

gebreken s.v.p. aangeven welke maatregelen zijn genomen.  

(evt. garantiebewijzen e.d. graag bijvoegen)                      
Zijn u nog andere gebreken of bezwaren bekend die voor een koper van belang kunnen   

zijn bij het nemen van een koopbeslissing? Nee 

Functioneren de volgende installaties op de juiste wijze?:  

C.V. installatie  Ja   Nee 

Gaskachel(s)  Ja   Nee 

Open haard  Ja   Nee 

Geiser/warmwatervoorziening  Ja   Nee 

Riolering/septic-tank/persleiding  Ja   Nee 

Keukenapparatuur  Ja   Nee                       Ja   Nee 

Bijzonderheden:                     
 

18  Verontreiniging 
Is voor zover u bekend, de bodem verontreinigd of  is er reden om te vermoeden dat de 

bodem verontreinigd is?  Ja   Nee 

Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?  Ja   Nee 

Is er voor zover u bekend een olietank in de grond aanwezig?  Ja   Nee 

Zo ja, is deze geleegd of geschoond?  Ja   Nee 

Is voor zover u bekend de gevel ooit gereinigd?  Ja   Nee 

Zo ja, volgens welke methode? 

 Droog (met grit) 

 Nat (chemisch, met water nagespoeld) 

Zijn er voor zover u bekend in het pand en/ of in een bijgebouw (berging, garage, etc.)

eternietplaten, asbestcementplaten of ander asbesthoudend materiaal aangebracht? 

(Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve cm. dik, grijskleurig indien ze ongeverfd 

zijn) 

 

 

 

 Ja   Nee 

Blijft er in het pand ‘zeil’ achter, of is u bekend dat er onder een bestaande vloerafwerking  zeil   Ja   Nee 
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aanwezig is, al of niet vastgelijmd, dat aangeschaft is tussen 1960 en 1982 

(www.fibrecount.com)? 
 

19  Riolering 
Is uw huis aangesloten op het gemeenteriool?  Ja   Nee 

Zo ja, hoe?                      

Zo nee, op welke wijze vindt de afvoer van afvalstoffen dan plaats?                      

 

20  Septictank 
Is er voor zover u bekend een septictank in het perceel aanwezig?  Ja   Nee 

 

21  Huur, lease 
Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleast (bijvoorbeeld de c.v.-ketel)?  Ja   Nee 

Zo ja, welke? Cv ketel is lease. 
 

22  Gemeente- en waterschapsbelastingen 
Wat is de meest recente WOZ-waarde? €  155.000 ,- 
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen: 

Onroerend-zaakbelasting (onroerend-goedbelasting) 

Zakelijk recht €  181,35     
 belastingjaar 2009 

Waterschapslasten €  77,94 

 belastingjaar 2009 

Baat-/ bouwgrondbelasting/ verontreinigingsheffing/ rioolrecht €                      
 belastingjaar 2008 

 

23  Energienota 
Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? €  223,00 per maand.
Dit betreft de volgende zaken: 

 Gas 

 Water 

 Elektriciteit 

 Kabel 
 

24  Energieprestatiecertificaat 
Is er een energieprestatiecertificaat voor het huis afgegeven?  Ja   Nee 

Zo ja, welke klasse? (kopie energieprestatiecertificaat graag bijvoegen)   
 

25  Achterstallige betalingen 
Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?  Ja   Nee 

Heeft u alle erfpachtcanons betaald?  Ja   Nee 
 

26  Appartement of lidmaatschap coöperatie             niet van toepassing. 
Indien uw pand géén appartement, flat, boven- of benedenwoning is kunt u de volgende 

vragen overslaan. Denkt u wel aan de ondertekening?  

Is er een actieve vereniging van eigenaars?  Ja   Nee 

Is er een coöperatieve flatexploitatievereniging (coöperatie)  Ja   Nee 

Als er sprake is van een vereniging van eigenaars of een coöperatie, wordt er wel eens een 

ledenvergadering gehouden?  Ja   Nee 

Zo ja, hoe vaak?                      maal per jaar 

Betaald u maandelijks (of per andere periode) een bedrag aan de vereniging?  Ja   Nee 

Zo ja, hoeveel? €                      per                     
Zijn alle aan de vereniging verschuldigde bedragen betaald?  Ja   Nee 

Wie is de administrateur of secretaris-penningmeester van de vereniging:  

Indien niet bekend s.v.p. aangeven aan welke persoon of bedrijf u de (maandelijkse) bijdragen 

betaalt.  

Naam :                      

Adres :                      
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Postcode en plaats :                      

Telefoonnummer :                      

Wordt er elk jaar een overzicht opgesteld van de uitgaven en inkomsten van de vereniging?  Ja   Nee 

Zo ja, deze stukken graag overhandigen.  

Wat zijn de eventuele schulden of exploitatiekosten van de VvE? €                       

Verwacht u in de nabije toekomst een extra éénmalige storting?  Ja   Nee 

Zijn er afspraken gemaakt over toekomstig onderhoud of zijn er andere besluiten van de 

vereniging, die voor koper van belang kunnen zijn?  Ja   Nee 

Zo ja, welke zijn dat?                     
Is de opstalverzekering gesloten voor het gehele gebouw?  Ja   Nee 

Zo nee, heeft u een polis voor alleen uw deel?  Ja   Nee 

Wanneer de opstalverzekering gezamenlijk met de buren is afgesloten dan de (kopie-)polis 

meesturen met een evt. laatste polisaanhangsel.  

 

27  Bijzondere omstandigheden 
Zijn er bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de toekomstige 

waardeontwikkeling ten aanzien van geluidshinder, lucht- en grondverontreiniging, omliggende 

bebouwing en uitbreiding van de gemeente?  Ja   Nee 

Zo ja, welke?                      
 

28  Buurt 
Hoe zou u uw omwonendensamenstelling omschrijven (indien van toepassing)?  Ja   Nee 

Buren rechts : Man, vrouw uitwonende kinderen 

Buren links : man, vrouw 1 kind inwonend, 1 kind uitwonend. 
Buren boven :                      

Buren onder :                      

Heeft u (over)last van buren en/of omwonenden?  Ja   Nee 

Zo ja, wat hoort u?                      
 

29  Dak 
Welke soort dakbedekking heeft u op uw woning c.q. bijgebouwen? Woning, pannen, platdak met dakleer 
Wat is de kwaliteit en de leeftijd van de dakbedekking?  

Kwaliteit goed, 
Leeftijd                      
Heeft u onlangs onderdelen van uw dak(bedekking) vervangen en/ of gerepareerd?  Ja   Nee 
Zo ja, wat en wanneer heeft u dat laten uitvoeren?                      
Is er sprake van garantie?  Ja   Nee 

 

Nadere informatie (bijvoorbeeld, overige zaken die de koper naar uw mening moet weten):  
In 2008 de gehele woning voorzien van nieuwe kunststof dakgoten. 
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LIJST VAN ZAKEN 
 

Roerende zaken Toelichting Blijft 
achter 

Gaat mee Ter overname Vraagprijs 

      

Tuin      

Beplanting        x x             
(sier)Bestrating        x                   
Erfafscheiding        x                   
Tuinhuisje/berging/broeikas        x                   
Speeltoestel(len)                                
Overig                                
Objecten exterieur                     

Buitenverlichting        x                   
Vlaggenmast                                
Antenne/ schotelontvanger                                
Brievenbus        x                   
(voordeur)Bel        x                   
Zonwering               x 450 
Rolluik(en)                                
Overig                                
Beveiliging                     

Alarminstallatie                                
Veiligheidssloten                                
Rookmelder(s)        x                   
Overig                                
Raamattributen                     

Zonwering binnen  x                         
Gordijnrails  x                         
Gordijnen  x                         
Vitrages  x                         
Rolgordijnen  Plise 1250,- x                   
Losse horren/rolhorren                                
Overig                                
Vloerbedekking                     

Vloerbedekking        x                   
Linoleum                                
Parketvloer                                
Laminaatvloer        x                   
Kurkvloer                                
Overig                                
Verwarming/ warmwatervoorziening                    
Keukengeiser                                
Badgeiser                                
Boiler                                
Close-in boiler                                
CV met toebehoren        x                   
Klokthermostaat        x                   
(voorzet)Openhaard                                
Kachels                                
Overig                                
Isolatievoorzieningen                     

Voorzetramen                                 
Overige                                
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Roerende zaken Toelichting Blijft 
achter 

Gaat mee Ter overname Vraagprijs 

      

Keuken      

Keukenblok        x                   
Bovenkast(en)        x                   
Keukenverlichting        x                   
(inbouw)Koelkast        x                   
(inbouw)Vaatwasser                                
(inbouw)Kookplaat                                
(inbouw)Oven                                
(inbouw)Magnetron        x                   
(inbouw)Afzuigkap        x                   
Overig                                
Verlichting                     

Inbouwverlichting        x                   
Opbouwverlichting                                
Dimmers                                
Overig                                
Meubilair                     

Kastenwand(en)                           
Losse kast(en)  in overleg                         
Boeken-, legplanken   in overleg                         
Spiegelwand(en)                                
Overig                                
Sanitair                     

Wastafelaccessoires        x                   
Toiletaccessoires         x                   
Badkameraccessoires         x                   
Badkamermeubel        x                   
Spiegelkast                     

Sauna en toebehoren                                
Overig                                
(Elektrische) Installaties                     

(huis)Telefooncentrale                                
(huis)Telefoontoestellen                                
ISDN-aansluiting                                
Intercom                                
(inbouw)Geluidsboxen                                
Vijverpomp        x                   
Automatische (garage)deuren                                
Overig                                
Zaken waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen 
leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen Keuken                                
Geiser/boiler                                
CV-ketel                                
Kozijnen                                
Overig                                
Bijzonderheden/ overig                     

Vijver, toebehoren en vissen  Blijft (nieuw waarde €3.000,-) x              
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VOORWAARDEN 
 
1. Koopakte 6. Financiering 10. Baten en lasten 
2. Kosten koper 7. Ouderdomsclausule 11. Inschrijving 
3. Notaris 8. Loden leidingen 12. Identiteit partijen 
4. Waarborgsom/ bankgarantie 9. Oplevering 13. Plattegronden 
5. Bedenktijd  
 

 
1.  Koopakte 
Conform NVM-model. 

2.  Kosten koper  
De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht voortvloeien zijn voor rekening van 
koper. 

3.  Notaris 
Ter keuze kopende partij (tenzij anders vermeld). 

4.  Waarborgsom/ bankgarantie  
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van kopende partij verlangt verkoper van koper, indien de overdracht later dan 
12 weken na datum overeenkomst plaatsvindt, een waarborgsom of bankgarantie, groot 10% van de koopsom, welke binnen 2 weken 
na overeenstemming in handen van de notaris of diens bank- of girorekening wordt gestort. Indien er een voorbehoud voor 
financiering is gemaakt bedraagt deze termijn 6 weken. 

5.  Bedenktijd  
Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen na de ter handstelling van (een kopie van) de door verkoper en koper getekende 

koopakte het recht de koopovereenkomst te ontbinden. 

* Consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep. 

6.  Financiering  
Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor financiering voor een periode van 4 
weken na overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. 

7.  Ouderdomsclausule (bij woningen ouder dan 30 jaar) 
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat deze woning meer dan 30 jaar oud is, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit 
gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, 
staat verkoper niet in voor vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of 
optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op in artikel 5.3 omschreven gebruik. 

8.  Loden leidingen 
De norm voor de toegestane hoeveelheid lood in drinkwater in de EG Drinkwaterrichtlijn is aangescherpt. De Nederlandse wetgeving 
heeft deze aanscherping overgenomen. VROM streeft ernaar voor 2006 alle loden waterleidingen in Nederland te laten vervangen. 
Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in de woning. 

9.  Oplevering  
In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voorzover bij de verkopende 
partij niet bekend), heersende/ lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 
daarvan. 

10.  Baten en lasten 
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement  
(indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en 
dergelijke zullen tussen partijen naar rato worden verrekend. 

11.  Inschrijving  
Koper heeft het recht de koopakte op zijn kosten door de notaris te laten inschrijven in de openbare registers. Inschrijving beschermt 
koper onder meer tegen latere vervreemding of bezwaringen, een na inschrijving ingeschreven beslag en een na de dag van 
inschrijving uitgesproken faillissement, surseance of schuldsaneringsregeling. 

12.  Identiteit partijen  
Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij zich jegens de ander zal 
identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 

13.  Plattegronden 
Aan eventueel bijgevoegde plattegronden/ tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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EN NU? 

 
Heeft u belangstelling voor deze woning? 

 Ja Nee 
 

 

 
 

 

Kent u uw hypotheekmogelijkheden? 
 Ja Nee 

 

 
 

 
Brengt u een bod uit? 

 Ja Nee 
U bent in onderhandeling wanneer uw bod 
geaccepteerd wordt door de verkoper. Denkt 
u erom dat u eventueel ontbindende 
voorwaarden bij uw bod betrekt en dat een 
koper onderzoeksplicht heeft.  
Belangrijk hierbij zijn o.a.: 
- kadastrale recherche (bestemmingsplan) 
- houtaantastende schimmels (zwam) 
- VvE’s (bij appartementen) 
- bouwkundige aspecten 
- juridische aspecten 

 
 

Is er sprake van overeenstemming? 
 Ja Nee 

We leggen de gemaakte afspraken en NVM-
voorwaarden vast in de koopakte. De 
verkoper en u ondertekenen deze akte. 
Vervolgens gaat de akte naar de notaris van 
uw keuze, die u uitnodigt om de transportakte 
op de datum van notariële levering samen 
met de verkoper bij hem te tekenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We horen graag uw reactie. Ook zijn we 
u graag van dienst bij het zoeken naar 
en begeleiden bij de aankoop van uw 
nieuwe woning. 

 
Voor een hypotheekgesprek kunt u een 
vrijblijvende afspraak maken met onze 
hypotheekadviseur van Hypotheekthuis. 

 
Ook nu zijn we u graag van dienst bij 
het zoeken naar en begeleiden bij de 
aankoop van uw nieuwe woning. 
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