
OUD AA 6
BREUKELEN

VRAAGPRIJS € 895.000 K.K.

Goed onderhouden vrijstaande woning met riante tuin in 
Breukelen aan vaarwater.



KENMERKEN

BOUWJAAR



1930

INHOUD



589 M³

WOONOPPERVLAKTE



155 M²

PERCEELOPPERVLAKTE



770 M²

ENERGIELABEL



D

WOONLAGEN



3



AANTAL SLAAPKAMERS



3

EXTERNE BERGRUIMTE



7 m²

OMSCHRIJVING

Landelijk en vrij wonen, maar toch de steden Amsterdam en Utrecht 
binnen handbereik? Dat kan hier in deze charmante, goed onderhouden 
vrijstaande woning met riante tuin in Breukelen. 




De woning is gelegen op een perceel van maar liefst 770 m2 groot, 
bovendien grenst de tuin aan het vaarwater van de Aa. De fraai aangelegde 
tuin is voorzien van een serre, hierdoor kunt u al vroeg in het voorjaar 
genieten van de groene omgeving. Parkeren doet u uiteraard op eigen 
terrein, dit kan onder de carport aan de zijkant van de woning. De 
badkamer is recent vernieuwd en de woning is nagenoeg in zijn geheel 
voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Ook zijn er twee 
multifunctionele ruimtes aanwezig op de begane grond waardoor een 
slaapkamer beneden, kantoorruimte of een atelier tot de mogelijkheden 
behoort. 




Graag nemen we u mee door de woning;

U parkeert uw auto middels de eigen oprit onder de carport. Vervolgens 
loopt u door de groene tuin naar de achterzijde van de woning, via de serre 
stapt u binnen in de hal aan de achterzijde van de woning. Laten we echter 
niet zomaar voorbij gaan aan deze fraaie serre. Deze ruimte is in 2009 
geplaatst door de huidige bewoners en is een verlengstuk van de tuin 
geworden, een fijne ruimte te verblijven. Vanuit de hal is er toegang tot de 
studeerkamer en het atelier aan de achterzijde van de woning. Boven deze 
kamers is een riante opbergvliering aanwezig. Terug vanuit de hal heeft u 
ook toegang tot de handige bijkeuken, hier treft u de opstelplaats voor de 
wasmachine en droger, ook hangt hier de CV-ketel (Nefit 2020). 




Vanuit de semi open keuken heeft u een weids uitzicht naar de voorzijde 
toe. De keuken beschikt over alle gewenste inbouwapparatuur en biedt 
ruim voldoende bergruimte. De woonkamer is door de vele raampartijen 
en de erker aan de voorzijde lekker licht. Op de vloer ligt een sfeervolle 
houten vloer, ook de open haard zorgt voor een knusse sfeer in de 
woonkamer. Vanuit de woonkamer is er toegang tot de hal met de 
voordeur, hier treft u ook het moderne toilet, een handige trapkast, 
meterkast en de trapopgang naar de eerste verdieping. Alle binnendeuren 
op de begane grond zijn 2 jaar geleden vervangen. 







Eerste verdieping

Op deze verdieping zijn momenteel 2 slaapkamers gesitueerd, dit waren er voorheen 3. De ruimste 
slaapkamer is gelegen over de gehele lengte van de woning en heeft hierdoor zowel aan de voorzijde als 
achterzijde een fraai uitzicht over het groen. Deze slaapkamer is circa 25 m2 groot. De tweede slaapkamer 
aan de achterzijde is circa 12 m2 groot en beschikt over een wastafel. De badkamer is in 2020 vernieuwd en 
voorzien van alle gemakken, hier is het na een lange dag werken heerlijk ontspannen in het bad of geniet u in 
de ochtend van een verkwikkende douche. Onder de kap is een tweede praktische bergvliering aanwezig. 




Tuin

De verzorgde en zeer fraai aangelegde tuin biedt voldoende ruimte om te barbecueën met vrienden en/of 
familie en om te genieten van de warme zomeravonden. Achterin de tuin is een handige schuur geplaatst, een 
plek om uw tuingereedschap e.d. te bewaren. De tuin grenst aan de Aa, hier kan gerecreëerd worden. Vanuit 
het waterschap zal de dijk hier nog worden opgehoogd conform het "dijkverbeteringsplan de Aa", deze 
werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. 




Kortom de perfecte kans om te wonen in een rustige en groene omgeving, terwijl u toch op slechts een 
steenworp afstand bent van de gewenste voorzieningen die de randstad te bieden heeft. 




Bijzonderheden;

- Gelegen aan het water; 

- Riant perceel van 770 m2;

- 10 minuten lopen naar NS-station Breukelen;

- Binnen 2 autominuten op de A2;

- Geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas;

- Fraai aangelegde tuin;

- Multifunctionele ruimte (momenteel atelier);

- Recent vernieuwde badkamer (2019);

- Parkeren op eigen terrein.



KENMERKEN

Bouwjaar 1930

Soort eengezinswoning

Kamers 5

Inhoud 589 m³

Woonoppervlakte 155 m²

Perceeloppervlakte 770 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouw gebonden buiten ruimte 24 m²

Externe bergruimte 7 m²

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas, 

volledig geisoleerd

Ligging aan water, aan rustige weg, beschutte ligging, aan 

vaarwater, landelijk gelegen

Tuin achtertuin, voortuin, zijtuin, tuin rondom

Energielabel D

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel

Bijzonderheden Op een enkele plaats kan, gezien het bouwjaar, in de 

woning asbest verwerkt zijn.

Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 95 

jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de 

bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager 

liggen dan bij nieuwe woningen.









BEGANE GROND

Vanuit de woonkamer is de half open keuken bereikbaar. Via een tussenhal komt u in de 
studeerkamer en het atelier, deze zijn beide gesitueerd aan de achterzijde van de woning.



Serre 

De fraaie serre is in 2009 geplaatst door de huidige bewoners en is een verlengstuk van de tuin geworden, een 
fijne ruimte om te verblijven.





EERSTE VERDIEPING

Op deze verdieping zijn momenteel 2 slaapkamers gesitueerd, dit waren er voorheen 3. De ruimste slaapkamer is gelegen 
over de gehele lengte van de woning en heeft hierdoor zowel aan de voorzijde als achterzijde een fraai uitzicht over het 
groen.













PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTER

ADRES OUD AA 6

KADASTRALE GEMEENTE BREUKELEN

SOORT EIGEN GROND VOLLE EIGENDOM

KADASTRAAL SECTIE / PERCEEL L 85

PERCEEL OPPERVLAKTE 770 m²



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Houtkachel X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - alleen Kasten gaat mee X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - broodrooster X

 - waterkoker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

LIJST VAN ZAKEN



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?

Nee

Zo ja, welke?

 

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.)

Nee

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.)

Nee

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?

Nee

Zo ja, graag nader toelichten:

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

Zo ja, welke grond?

 

Bijzonderheden 1 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)

Nee

Zo ja, welke?

 

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.

VRAGENLIJST



Vraag Antwoord

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? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

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

Zo ja: Is er een huurcontract? Nee

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.)

Nee

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?

Ja

Zo ja, welke? renovatie van de dijk, aan de gang

 

VRAGENLIJST



Vraag Antwoord

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

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) woning

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja

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

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?

Ja

Zo ja, waar? serrevloer

 

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? Ja

Zo ja, volgens welke methode en wanneer? Hoge druk waterstraal en geschilderd

 

Dak(en) 3 A.

VRAGENLIJST



Vraag Antwoord

Hoe oud zijn de daken? Platte daken: bouwjaar 1930

Overige daken: serre bouwjaar 2009

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)?

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? losse of gescheurde dakpannen 
vervangen

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Ja

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

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? 2022

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.
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Vraag Antwoord

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.)

Ja

Zo ja, waar? een paneel in het glazen dak

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

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

Ja

Zo ja, waar? woonkamermuren

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? Ja

Zo ja, waar? kelder muren

 

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?

 

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?

 

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? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

VRAGENLIJST



Vraag Antwoord

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:

 

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

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, WKO-systeem.)

cv-installatie

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk: Nefit  plus/min 2022

Leeftijd: 2-3 yaar

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? Juli 2022

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja

Zo ja, door wie? Van Schaik Verwarming

 

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?

 

VRAGENLIJST
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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? Nee

Zo ja, waar?

 

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? Nee

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?

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

 

Installaties 7 I.

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

2023

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt? December 2022

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee

Zo ja, wanneer?

Zo ja, welke onderdelen?

 

Installaties 7 L.

VRAGENLIJST
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Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Niet bekend

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?

Nee

Zo nee, welke niet? wasbak in wc beneden loopt langzaam 
leeg

 

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?

 

Sanitair en riolering 8 E.

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

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

 

Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van de woning? 1930

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Niet bekend

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?

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in de woning? Niet bekend

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 E.

Is de grond verontreinigd? Nee

VRAGENLIJST
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Zo ja, is er een onderzoeksrapport?

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

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Niet bekend

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? N.v.t

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

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? N.v.t

 

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? Niet bekend

Zo ja, waar?

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? N.v.t

Zo ja, wanneer?

Zo ja, door welk bedrijf?

 

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)

Niet bekend

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? Glas serre.

Zo ja, in welk jaartal? 2009

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? Boeters Serrebouw BV

 

Diversen 9 K.

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

Niet bekend

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 L.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Ja

Zo ja, welke label? energielabel

VRAGENLIJST



Vraag Antwoord

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? 607

Belastingjaar? 2023

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 726000

Peiljaar? 2022

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 126

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 185

Belastingjaar? 2023

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: 451

Elektra: 35

Blokverwarming:

Anders:

Te weten:

 

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?
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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.)

Nee

Zo ja, welke?

 

Nadere informatie 12 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten)
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52% 52% 1,4 per huishouden

Leeftijd Huishoudens

Koop / huur

Buurtinformatie - Stichtse Vecht / Polder Klein 
Oud Aa



ALGEMENE INFORMATIE 

Zodra er bij de verkoop van een woning overeenstemming is over de prijs, opleveringsdatum en andere voorwaarden zal 
door Van Scherpenzeel Makelaars een koopovereenkomst worden opgesteld conform het model van de NVM. Naast de 
gebruikelijke voorwaarden, zijn de hierna vermelde punten in deze overeenkomst van belang:





Notaris:		


Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij wordt door de kopende partij een 
waarborgsom in handen van de notaris gestort ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan 
koper ook een schriftelijke bankgarantie doen stellen. 





Plattegronden:


- Ter keuze van de kopende partij, tenzij anders is overeengekomen

-	Indien koper een notaris kiest buiten een straal van 10 kilometer afstand van onderhavige woning en verkoper wenst 
een notariële volmacht voor de akte van levering dan zijn de hieraan verbonden kosten  voor rekening van koper. 

-	Bovenmatige kosten aflossing en royement hypotheken: Indien de kosten, die door de notaris in rekening zullen worden 
gebracht, voor de aflossing en doorhaling van verkopers hypothe(e)k(en) die op het verkochte rusten meer bedragen 
dan:

- € 15,00 per telefonische overboeking 

- € 45,00 voor het opvragen van (een) aflosnota(‘s) bij de hypotheek-/kredietverstrekkende instantie(s) per aflossing;

- € 155,00 per akte van gehele doorhaling;

- € 185,00 per akte van gedeeltelijke doorhaling 

(alle bedragen zijn inclusief BTW en de twee laatstgenoemde bedragen zijn tevens inclusief kadastraal recht), dan zal 
koper dit meerdere voor zijn rekening nemen. Deze extra kosten zal de notaris op de afrekening ter zake van de levering 
direct doorberekenen aan koper. Dit artikel is tevens van toepassing indien er administratiekosten, kantoorkosten en/of 
beheerskosten in rekening worden gebracht.





Ondertekenen: 


Koper dient binnen 5 dagen nadat de koopakte door de verkoper is ondertekend, eveneens de koopakte te 

ondertekenen. 




Bedenktijd: 


Als een consument een woning of appartement koopt, heeft de koper 3 dagen bedenktijd om te beslissen of hij de koop 

door wil laten gaan. De bedenktijd duurt 3 dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen 
partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand is gesteld. 





Ontbindende voorwaarden: 


De termijn van de ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering bedraagt 6 weken en gaat in op het 
moment dat er mondelinge wilsovereenstemming is over de aankoop van de woning.





Waarborgsom: 	


Eventuele bijgevoegde plattegronden/tekeningen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De 
Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten 
toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting.





Informatie:	


Alle getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter aanvaardt Van Scherpenzeel Makelaars 
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het vermelde.



OVER ONS
Ervaring en expertise zijn essentieel bij de koop of verkoop van een huis. Een huis 
kopen of verkopen is niet niks, professionele hulp en uitstekende marktkennis bij de 
belangrijkste aan- of verkoop uit je leven is een must.




Onze werkwijze typeert zich door de persoonlijke benadering en aandacht voor 
iedereen, in iedere situatie. Wij werken doelgericht, gedegen en we zorgen samen met 
jou voor een snel en soepel resultaat. We zijn volledig op elkaar ingespeeld; snel, efficië
nt, doelgericht en persoonlijk.

Paul Baas

NVM-Makelaar en beëdigd


Taxateur o.z. / RMT
p.baas@vanscherpenzeel.nl

Peter van Slooten

NVM Register Makelaar/ 


NVM Auditor


p.vanslooten@vanscherpenzeel.nl

Karel Baas

Vastgoedadviseur


maarssen@vanscherpenzeel.nl

Linda Goorts

NVM Makelaar / Register Makelaar


l.goorts@vanscherpenzeel.nl

Moniek Bos-de Ruiter

 Officemanager

m.bos@vanscherpenzeel.nl



ONZE DIENSTEN

Verkoop 


Wij begeleiden je graag bij een van de belangrijkste beslissingen in je leven; het verkopen van jouw huis. Onze 
makelaars houden alle relevante aspecten van het verkopen van een woning constant in de gaten. Hierdoor 
zijn we altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in de huizenmarkt en bieden we begeleiding op persoonlijk 
niveau. Begeleiding waar je echt iets aan hebt, begeleiding waardoor jij snel jouw woning verkoopt.





Aankoop


De grootste aankoop van je leven doe je vanzelfsprekend liever niet alleen. Zonder kennis en ervaring van de 
huidige woningmarkt kun je tegen een groot aantal zaken oplopen. Zonder advies op maat weet je niet wat je 
te wachten staat en zonder begeleiding van een ervaren aankoopmakelaar is het mogelijk dat je een huis koopt 
met gebreken of simpelweg teveel betaalt.





Taxatie 


De taxatie van een woning is maatwerk. Het is in verschillende situaties belangrijk om te beschikken over een 
realistisch waardeoordeel van een deskundige taxateur. In veel gevallen is een taxatierapport van een 
deskundige woningtaxatie zelfs verplicht. Van Scherpenzeel Makelaars biedt garantie voor een goede, 
objectieve en snelle taxatie. 





Hypotheek en Verzekeringen 


Op zoek naar je eerste woning? We kennen de huizenmarkt en geven onafhankelijk hypotheekadvies. Je kunt 
bij ons rekenen op een vaste, ervaren en onafhankelijke adviseur die kijkt naar de mogelijkheden voor jouw 
unieke situatie. Je krijgt persoonlijk hypotheekadvies, een duidelijk antwoord op elke financiële vraag en we 
zoeken de hypotheek die het beste bij jou past. Dit geldt ook voor een woonhuis- en inboedelverzekering, wij 
regelen het graag voor je.



INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Kantoor Utrecht




Vleutenseweg 273


(030) 754 06 40

Utrecht@vanscherpenzeel.nl

Kantoor Maarssen




Safariweg 68


(0346) 575 100

Maarssen@vanscherpenzeel.nl

Kantoor Loenen a/d Vecht





Brugstraat 1

(0294) 238 080

Loenen@vanscherpenzeel.nl


