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REMBRANDTLAAN 15
OPEN HUIS 16 JULI 2022 VAN 9:30 - 12:00 UUR
Een prachtige unieke, rustige plek met vrije ligging
aan een beboste strook met zonnige terrassen op
het zuidwesten. In het groen verscholen op een
ruim perceel, in de bosrijke villawijk BilthovenNoord, met aan de achterzijde een fraai
uitgebouwde ruime woonkeuken met chambre en
suite.
Het betreft een uitstekend onderhouden
gemoderniseerde, extra ruime, helft van een
dubbele villa van maar liefst 176m2. Achter het huis
is er recent een goed geïsoleerde kantoorruimte
gecreëerd met alle comfort. Deze is met zorg en
zeer netjes afgewerkt. Hier kunt u in alle rust vanuit
huis werken. De woning is grondig aangepakt en v.v.
isolatie van ramen, spouwmuren en dakisolatie. De
badkamer indeling is nog geheel naar uw eigen
wens in te vullen en er is ruimte een voor tweede
badkamer.
Bilthoven-Noord is omgeven door veel groen, een
zeer mooie en geliefde buurt om te werken en te
wonen. Deze plek ligt centraal nabij het station, op
steenworp afstand. De stad Utrecht, De Uithof
(Universiteit/UMC), Zeist en de uitvalswegen A27 en
A28 bereikt u binnen tien minuten. Wandel- en
fietsbossen zoals Lage Vuursche en beschermt
natuurgebied Houdringe, onderdeel van het
Utrechts Landschap, liggen in de nabije omgeving.
Diverse sportverenigingen, waaronder hockeyclub
SCHC, basis- en middelbare scholen zoals de
Werkplaats en Het nieuwe Lyceum liggen, evenals
NS Station Bilthoven, op loopafstand. Met de trein
bent u binnen tien minuten op Utrecht CS. Het
levendige centrum van Bilthoven ligt op een paar
minuten lopen/fietsen. Hier vindt u een uitgebreid
winkelaanbod en diverse gezellige restaurantjes.
Indeling:
Begane grond:
Entree met ruime hal met efficiënte garderobe/

schoenenkast, toegang tot een grote kelder (hoogte
1.86m) v.v. meterkast. Strakke moderne toiletruimte
met fontein v.v. verwarming.
Vanuit de hal bereikt u de woonkamer. In deze
ruime living met open zijkamer en een erker ligt
een fraaie robuuste eikenhouten vloer. De centraal
in de muur verwerkte gesloten hoog rendement
haard zit exact op de juist locatie en geeft het
geheel een gemoedelijke sfeer.
En-suite deuren met fraai geslepen ruiten en met
handige opbergkasten scheiden de woonkamer
van de grote uitgebouwde woonkeuken van circa
38m2. Ook in de keuken ligt dezelfde robuuste
eikenhouten vloer, voorzien van vloerverwarming.
Een mooi kookeiland met natuurstenen
aanrechtbladen maken het plaatje compleet. De
witte hoogglans keuken is voorzien van alle luxe
inbouwapparatuur waaronder een Miele stoom- en
combi-oven, een inbouwvaatwasser, Liebherr koel/
vriescombinatie, een onmisbare Quooker, strakke
inductie kookplaat en een Italiaanse Falmec design
afzuigkap. Via de keuken heeft u via 2x dubbele
openslaande deuren toegang tot de gezellige
besloten achtertuin. De ligging van de eetkeuken is
op westen waar de zon-set in de namiddag en
avond de keuken prachtig verlicht. Heerlijk op
zomerse dagen!
Eerste verdieping:
Ruime overloop met toegang tot een drietal in
grote variërende slaapkamers, de badkamer, een
kastruimte waar de wasmachine en droger staan
opgesteld en een walk-in-closet. Aan de voorzijde
twee slaapkamers waarvan de grootste beschikt
over een balkon en twee grote diepe inbouwkasten.
Aan de achterzijde nog een ruime slaapkamer en
de badkamer. De badkamer is voorzien van een
wastafelmeubel, bad/douche, een 2e toilet. Alle
voorbereidingen: aan-/afvoer en afzuiging zijn er
om eventueel een tweede badkamer te creëren.
Trapopgang met doorkijk tot aan zolderverdieping.

BESCHRIJVING

REMBRANDTLAAN 15
Tweede verdieping:
Overloop/voorzolder met veel bergruimte. Aan de
achterzijde bevindt zich de vierde slaapkamer met
een dakkapel over de volledige breedte van het
huis (17,5m2), een inbouwkast en een mooi
verborgen kast met de Nefit combi ketel Trendline
HCR30/CW5 CV-opstelling. Aan de voorzijde ligt de
vijfde slaapkamer (14,5m2), eveneens met een
inbouwkast en dakkapel. Beide dakkapellen zijn
van onderhoudsvrij aluminium en beschikken over
draai/kiepramen. De dakkapel aan de voorzijde is
voorzien van een donkergrijs elektrisch Somfi
screen.
Tuin:
Een fraai elektrisch hek geeft toegang tot de ruime
verzorgde voortuin (circa 23m breed) met een mooi
gazon en diverse vaste planten zoals
Rhododendrons, een beregeningssysteem en een
oprit voor meerdere auto's. De beschutte achtertuin
heeft een groot terras waar een grote eettafel en
een lounge set een goede zonnige plek vinden. De
kantoorruimte en een handige berging liggen
achter op het perceel.
Kortom: een heerlijk ruim familiehuis op een
fantastische locatie.
Aan de achterzijde van de woning bieden wij nog
twee aparte aansluitende percelen aan van
tezamen 84m2 aan, waarop een extra brede garage
staat van ruim 26m2 (4.30 x 6.00) en een extra
solide, houten ruime fietsschuur.
Vraagprijs voor dit perceel inclusief garage is €
59.000,- k.k.
Kadastrale gegevens: De Bilt, sectie F, nummer 5449
(75m²) en nummer 3753 (9m²).
Bijzonderheden:
- Zowel van binnen als buiten uitstekend
onderhouden
- Ruim perceel met veel groen
- 5 slaapkamers
- Woning volledig voorzien van dubbelglas

- Gevelisolatie en dakisolatie (PIR)
- Dakkappellen, gebouwd na 2016
- Glasvezel en kabel aanwezig
- Zeer lage stookkosten
- Mogelijkheid tot eerste keus, aankopen van een
aansluitend perceel met brede garage
- Oplevering in onderling overleg

IS DIT BINNENKORT
UW NIEUWE WONING?

BEGANE
GROND
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KADASTRALE
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EIGENDOM

VOLLE EIGENDOM, VOLLE EIGENDOM
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OP DE KAART

BILTHOVEN

Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

Woning - Interieur
Houtkachel

X

Designradiator(en)

X

Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers

X

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

X

- losse (hang)lampen

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- Buffetkast eetkamer + kast & bureau 1e etage
- Kast met spiegel slk voor + kasten zolder

X
X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- jaloezieën

X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

- parketvloer

X

- houten vloer(delen)

X

- laminaat

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- kookplaat

X

- afzuigkap

X

- magnetron

X

- combi-oven/combimagnetron

X

- koelkast

X

- vriezer

X

- vaatwasser

X

- Quooker

X

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren

Lijst van zaken

Blijft achter
- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- fontein

X

Gaat mee

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad

X

- wastafelmeubel

X

- toilet

X

- toiletrolhouder

X

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
Brievenbus

X

Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

X
X

Rookmelders

X

(Klok)thermostaat

X

Screens

X

Zonwering buiten

X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

- Warmtepomp Daikin kantoor

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

X

Beplanting

X

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting

X

Philips hue / losse fittingen

X

Tuin - Bebouwing
Inrichting studio

X

Tuin - Overig
Overige tuin, te weten
- (sier)hek

Lijst van zaken

X

Ter overname

Vraag

Antwoord

Bijzonderheden 1 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

Zo ja, welke?

Aankoop grond en extra garage met recht van
overpad over het perceel Rembrandtlaan nr. 9.
Aankoop betrof twee kavels met grote garage
welke separaat wordt aangeboden ter verkoop.

Bijzonderheden 1 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

Zo ja, welke zijn dat?

Bijzonderheden 1 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

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

Bijzonderheden 1 D.
Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of
schutting gebouwd op grond van de buren of
andersom?

Niet bekend

Zo ja, graag nader toelichten:

Uitbouw achter op de erf grens. In
overeenstemming met buren.

Bijzonderheden 1 E.
Heeft u grond van derden in gebruik?
Zo ja, welke grond?

Bijzonderheden 1 F.

Nee

Vraag

Antwoord

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)

Nee

Zo ja, welke?

Mogelijk KPN kabel in voorste kavel vd voortuin.

Bijzonderheden 1 G.
Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van
toepassing?

Nee

Bijzonderheden 1 H.
Is er een anti-speculatiebeding van toepassing
op de woning?

Nee

Zo ja, hoe lang nog?

Bijzonderheden 1 I.
Is er sprake van een beschermd stads- of
dorpsgezicht of loopt er een procedure tot
aanwijzing daartoe?

Nee

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

Nee

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

Nee

Bijzonderheden 1 J.
Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling?

Nee

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente
betalen?
Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:
Duur:

Bijzonderheden 1 K.
Is er sprake van onteigening?

Bijzonderheden 1 L.

Nee

Vraag

Antwoord

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

Nee

Zo ja: Is er een huurcontract?
Welk gedeelte is verhuurd?
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?
Zo ja, hoeveel?
Heeft u nog andere afspraken met de huurders
gemaakt?
Zo ja, welke?

Bijzonderheden 1 M.
Is er over het pand 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.)
Zo ja, welke is/zijn dat?

Bijzonderheden 1 N.
Is er bezwaar gemaakt tegen de
waardebeschikking WOZ?

Nee

Zo ja, toelichting:

Bijzonderheden 1 O.
Zijn er door de overheid of nutsbedrijven
verbeteringen of herstellingen voorgeschreven
of aangekondigd die nog niet naar behoren zijn
uitgevoerd?

Nee

Zo ja, welke?

Bijzonderheden 1 P.
Zijn er in het verleden subsidies of premies
verstrekt die bij verkoop van de woning voor een
deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

Zo ja, welke?

Bijzonderheden 1 Q.
Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het
verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest?

Nee

Vraag

Antwoord

Zo ja, waarom?

Bijzonderheden 1 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.)

Nee

Zo ja, waarom?

Bijzonderheden 1 S.
Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld
woning, praktijk, winkel, opslag)
Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan?
Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik
wel eens bij u aangekaart?

N.v.t

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij
u aangekaart?

Gevels 2 A.
Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of
aanhoudend vochtige plekken op de gevels?

Nee

Zo ja, waar?

Gevels 2 B.
Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen
in/aan de gevels aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

Gevels 2 C.
Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?

Nee

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

Ja

Is er sprake van volledige isolatie?

Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

Gevels 2 D.
Zijn de gevels ooit gereinigd?
Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

Dak(en) 3 A.

Nee

Vraag

Antwoord

Hoe oud zijn de daken? Platte daken:

Maximaal 10 uitbouw keuken
Dakkapellen en Garagedak circa 6 jaar

Overige daken:

Glanzende harde schuine dak pannen.sinds
bouw 1964

Dak(en) 3 B.
Heeft u last van daklekkages (gehad)?

Nee

Zo ja, waar?

Dak(en) 3 C.
Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd
aan de dakconstructie zoals scheve,
doorbuigende, krakende, beschadigde en/of
aangetaste dakdelen?

Nee

Zo ja, waar?

Dak(en) 3 D.
Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten
vernieuwen c.q. laten repareren?

Ja

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

Garage daken
Alle pannen op woonhuis teruggeplaatst na
vervangen van niet ademende teerfolie door
ademende membraan folie plus vernieuwen alle
pannen latte.

Dak(en) 3 E.
Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd?

Nee

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

Ja

Is er sprake van volledige isolatie?

Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

Dak(en) 3 F.
Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt?

Nee

Zo ja, toelichting:

Dak(en) 3 G.
Zijn de dakgoten lek of verstopt?

Nee

Zo ja, toelichting:

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.
Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor
het laatst geschilderd?

Grotendeels, recentelijk, dit jaar 2022

Vraag

Antwoord

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?

Nee

Zo ja, door wie?

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.
Functioneren alle scharnieren en sloten?

Ja

Zo nee, toelichting:

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.
Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc.
sleutels aanwezig?

Ja

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

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.
Is er sprake van isolerende beglazing?

Ja

Is er sprake van volledige isolatie?

Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.
Is er bij de isolerende beglazing sprake van
condensvorming tussen het glas?
(Denk aan lekkende ruiten.)

Nee

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.
Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of
optrekkend vocht op vloeren, plafonds en/of
wanden?

Nee

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.
Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op
de vloeren, plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.
Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren
en/of beschadigingen in/aan vloeren, plafonds
en/of wanden aanwezig?
Zo ja, waar?

zetnaden spouwmuur slaapkamer voor en
binnenmuur zolderkamer voorzijde

Vraag

Antwoord

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.
Hebben zich in het verleden problemen
voorgedaan met de afwerkingen? (Bijvoorbeeld
loszittend tegelwerk, loslatend behang of
spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk,
etc.)

Nee

Zo ja, waar?

Geen problemen, huiskamer wanden en
plafonds volledig opnieuw gestuct, huidige
badkamer zal bij renovatie, vervangen tegelwerk
wel gemakkelijk te verwijderen zijn.

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.
Is er sprake (geweest) van gebreken aan de
vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende,
krakende, beschadigde en/of aangetaste
vloerdelen?

Nee

Zo ja, waar?

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.
Is er sprake van vloerisolatie?

Nee

Is er sprake van volledige isolatie?

Nee

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

De vloer niet dus, het enige wat nog kan worden
opgepakt.

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.
Is er sprake (geweest) van gebreken aan de
fundering?

Nee

Zo ja, waar?

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.
Is de kruipruimte toegankelijk?

Ja

Is de kruipruimte droog?

Ja

Zo nee of meestal, toelichting:

Gortdroog, zand, zeer goed bereikbaar circa
70cm kruip hoogte

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.
Is er sprake van vochtdoorslag door de
kelderwand?

Nee

Zo ja of soms, toelichting:

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.
Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren
waarneembaar gewijzigd of is er sprake van
wateroverlast geweest?

Nee

Vraag

Antwoord

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

N.v.t

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

Installaties 7 A.
Wat voor warmte-installatie is er aanwezig?
(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKOsysteem.)

Ja, combiketel

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is
deze? Merk:

Nefit combi ketel Trendline HCR30/CW5
Moduline easy digitale thermostaat Nefit combi
ketel Trendline HCR30/CW5 instelbaar op
afstand middels app

Leeftijd:

November 2015

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden?

Recent 2022

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend
bedrijf?

Ja

Zo ja, door wie?

Kouwer installatie techniek

Installaties 7 B.
Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten
aanzien van de installatie?
(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1
keer per jaar bijgevuld worden)

Nee

Zo ja, wat is u opgevallen?

Installaties 7 C.
Zijn er radiatoren die niet warm worden?

Nee

Zo ja, welke?

Installaties 7 D.
Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?

Nee

Zo ja, waar en welke?

Installaties 7 E.
Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn
bevroren?

Nee

Zo ja, waar?

Installaties 7 F.
Heeft u vloerverwarming in de woning?

Ja

Zo ja, waar?

Woon/eet Keuken

Vraag

Antwoord

Installaties 7 G.
Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?

Nee

Zo ja, welke?

Installaties 7 H.
Heeft de woning zonnepanelen die uw
eigendom zijn?

Nee

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter?

N.v.t

Heeft de woning zonnepanelen die worden
gehuurd?
Kan het huurcontract worden overgenomen
door koper?
In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en
door wie? Jaar:
Installateur:
Is de btw over het aankoopbedrag
teruggevraagd van de belastingdienst?
Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar
opgewekt? Jaar:
Aantal kWh:
Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de
zonnepanelen?
Zijn de zonnepanelen aangeschaft met
subsidie?
Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald?

N.v.t

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

Installaties 7 I.
In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige
schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren geveegd/
gereinigd?

2020

Installaties 7 J.
Wanneer heeft u de aanwezige
schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt?

April 2022

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen
goed?

Ja

Installaties 7 K.
Is de elektrische installatie vernieuwd?

Ja

Vraag

Antwoord

Zo ja, wanneer?

Bij aankoop, groten deels. Alleen hoofdmeter
niet.

Zo ja, welke onderdelen?

Bedrading door gehele huis, ABB stoppenkast,
stopcontacten en bijna alle (muv 1 etage)
lichtschakelaars

Installaties 7 L.
Zijn er gebreken aan de (technische) installaties?

Nee

Zo ja, welke?

Sanitair en riolering 8 A.
Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche,
bad, toiletten, gootstenen en kranen?

Nee

Zo ja, welke?

Sanitair en riolering 8 B.
Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad,
toiletten, gootstenen en kranen goed door?

Ja

Zo nee, welke niet?

Sanitair en riolering 8 C.
Is de woning aangesloten op het gemeentelijke
riool?

Ja

Sanitair en riolering 8 D.
Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals
breuken, stankoverlast, lekkages, etc.?

Nee

Zo ja, welke?

Nee, maar wel volledig vervangen.
Standleiding, aansluiting tweede badkamer,
riolering nu vanaf keuken naar de straat,
aangesloten op gemeente riool.

Sanitair en riolering 8 E.
Is er een andere voorziening, zoals een
septictank, beerput of dergelijk aanwezig?

Ja

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

Er is ergens een put, naast het huis, ongeveer
loctie aan te wijzen, is niet aangesloten, niet in
gebruik, nooit overlast gehad.

Diversen 9 A.
Wat is het bouwjaar van de woning?

1964

Vraag

Antwoord

Diversen 9 B.
Zijn er asbesthoudende materialen in de
woning aanwezig?

Nee

Zo ja, welke en waar?

Diversen 9 C.
Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet
vastgelijmd, dat is aangeschaft tussen 1955 en
1982?

Niet bekend

Diversen 9 D.
Is er sprake van loden leidingen in de woning?

Nee

Zo ja, waar?

Diversen 9 E.
Is de grond verontreinigd?

Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport?

N.v.t

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een
onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd?

N.v.t

Diversen 9 F.
Is er een olietank aanwezig?

Ja

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?

Ja

Zo ja, waar is de olietank op het perceel
gesitueerd?

Onbekend

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?

Ja

Diversen 9 G.
Is er sprake van overlast door ongedierte in of
(rond)om de woning?
(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

Diversen 9 H.
Is de woning aangetast door houtworm, boktor,
ander ongedierte of zwam?

Nee

Zo ja, waar?
Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld?
Zo ja, wanneer?
Zo ja, door welk bedrijf?

N.v.t

Vraag

Antwoord

Diversen 9 I.
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)

Nee

Zo ja, waar?

Diversen 9 J.
Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen
plaatsgevonden in en/of om de woning?

Ja

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen?

Achteruitbouw keuken medio 2012
Rodenburg Veenendaal
Dakkapellen medio 2015
Robouw de Bilt

Zo ja, in welk jaartal?

2012
2015

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

Rodenburg Veenendaal
Robouw de Bilt

Diversen 9 K.
Zijn er verbouwingen of uitbreidingen
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning
(voorheen bouwvergunning)?

Niet bekend

Zo ja, welke?

Kantoorruimte ?

Diversen 9 L.
Bent u in het bezit van een
energieprestatiecertificaat/energielabel?

Ja

Zo ja, welke label?

C

Vaste lasten 10 A.
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag
onroerendezaakbelasting?

678

Belastingjaar?

2022

Vaste lasten 10 B.
Wat is de WOZ-waarde?

705000

Peiljaar?

01-01-2021

Vaste lasten 10 C.

Vraag

Antwoord

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag
waterschapslasten?

441

Belastingjaar?

2022

Vaste lasten 10 D.
Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag
rioolrecht?

273

Belastingjaar?

2022

Vaste lasten 10 E.
Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks
aan de nutsbedrijven? Gas:
Elektra:
Blokverwarming:
Anders:

Oxxio 153,- per maand gas en licht lopende
contract.

Te weten:

153

Vaste lasten 10 F.
Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten?
(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

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 contact op met de betreffende
leverancier.
Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de
eventuele afkoopsom? Afkoopsom
Duur:

Vaste lasten 10 G.
Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe
hoog is dan de canon per jaar?
Heeft u alle canons betaald?

N.v.t

Is de canon afgekocht?

N.v.t

Zo ja, tot wanneer?

Vaste lasten 10 H.
Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u
verschuldigd bent al betaald?

Ja

Vraag

Antwoord

Zijn er variabele bedragen voor
gemeenschappelijke poorten, inritten of
terreinen?

Nee

Zo ja, hoe hoog en waarvoor?

Vaste lasten 10 I.
Heeft u, om in de straat te parkeren, een
parkeervergunning nodig?

Nee

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er
maximaal worden aangevraagd?
Wat zijn de kosten voor deze
parkeervergunning(en) per jaar?

Garanties 11 A.
Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of
garantieregelingen overdraagbaar aan de koper?
(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele
beglazing, etc.)
Zo ja, welke?

Nadere informatie 12 A.
Overige zaken(Overige zaken die de koper naar
uw mening moet weten)

Gas rekening kan worden beperkt door gebruik
van de aanwezige gesloten hoogrendement
haard welke middels warmte confectie ook de
hal met boven gelegen ruimten verwarmt.
Wij stoken boven de CV bijna niet.

10 TIPS & TRICKS

VOOR HET KOPEN VAN EEN WONING

01

02

Wat is de WOZ-waarde van de woning?

Welk isolatiemateriaal is er gebruikt? (extra relevant
bij een vrijstaand huis)

03

04

Hoe lang staat de woning te koop?

Wat is de staat van het onderhoud aan de woning?

05

06

Welk energielabel heeft het te koop staande huis?

Wat is de ligging van de tuin?

07

08

Is er sprake van geluidoverlast (wegen/buren)

Hoe zijn de voorzieningen in de buurt (supermarkt,
scholen)?

09

10

Is er een bouwtechnisch rapport?

Wat is de kwaliteit van de grond om het huis?

MEEST GESTELDE VRAGEN

BIJ HET KOPEN VAN EEN WONING
1. 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.
2. Mag een makelaar doorgaan met
bezichtigingen als er al over een bod
onderhandeld wordt?
Ja, dat mag. Een onderhandeling 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.
Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan
belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat
heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan
wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag
dan pas met u in onderhandeling treden als de
onderhandeling met de eerste geïnteresseerde
beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen
mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit
zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de
verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs
moet worden gezien als een uitnodiging tot het
doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan
de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod
aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een
tegenbod laat doen.

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning
tijdens de onderhandeling verhogen?
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te
verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als
potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de
onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra
de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt
namelijk uw eerder gedane bod.
5. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de
belangrijkste zaken (zoals de prijs, de
opleveringsdatum en de ontbindende
voorwaarden), legt de verkopende makelaar de
afspraken schriftelijk vast in een koopakte.
Ontbindende voorwaarden zijn hierin een
belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet
automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u
bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de
financiering, dan moet u dit melden bij het
uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk
dat de partijen het eens zijn over aanvullende
afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de
koopakte wordt opgemaakt.
Zodra beide partijen de koopakte hebben
ondertekend en de koper een afschrift van deze
akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere
koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in
werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog
afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de
financiën rond en vormen ook eventuele andere
ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan
zal op de afgesproken opleveringsdatum de
overdracht plaatsvinden bij de notaris.

6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de
onderhandeling het systeem van verkoop
wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden
die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het
moeilijk te bepalen is 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.
Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het

8. Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze
om door een eenzijdige verklaring een
koopovereenkomst met een andere partij te sluiten.
Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden
van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog
een week bedenktijd. Bij de aankoop van een
nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel
gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande
woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak
ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis
van bepaalde toezeggingen die een verkopende

hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te
wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de
eventueel gedane toezeggingen na te komen.

NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende
koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n
toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een
belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt
om na te denken over een bod. De makelaar van de
NVM zal in de tussentijd proberen niet met een
andere partij in onderhandeling te gaan.
De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken
om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering
of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een
optie kunt u niet eisen; de verkoper en de
verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in
een onderhandelingsproces bepaalde
toezeggingen worden gedaan.

7. Mag een makelaar van de NVM een belachelijk
hoge prijs vragen voor een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVMmakelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De
koper kan onderhandelen over de prijs, maar de
verkoper beslist.

Meer weten?
Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers.

BURGERSDIJK
BUITENGEWOON

Emmaplein 6
3722 AD Bilthoven
T: 030-2287611
E: bilthoven@burgersdijk.com

www.burgersdijk.com

Vind ons op:

