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W O N I N G P A S P O O R T 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Belangrijke informatie!  
 
Dit Woningpaspoort, bestaande uit de Informatielijst, Roerende Zakenlijst en Bouwkundige Informatie 
is niet ingevuld door de makelaar, maar door de verkoper van de woning om te voldoen aan zijn 
mededelingsplicht. Dit Woningpaspoort kan onvolledig zijn of onjuistheden bevatten, omdat sommige 
zaken verkoper mogelijk niet bekend zijn. Verkoper is voor een onjuiste/ onvolledige beantwoording 
slechts aansprakelijk als hij zich hiervan bewust was of redelijkerwijs bewust kon zijn. De koper mag 
niet zonder meer uitgaan van de juistheid of volledigheid van deze informatie, maar heeft volgens de  
wet een eigen onderzoeksplicht naar zaken die voor hem van belang zijn, zoals de bouwkundige  
staat, woonoppervlakte en informatie die algemeen voor het publiek toegankelijk is zoals bijvoorbeeld  
informatie inzake Kadaster, perceelgrenzen, aanwezigheid bouwvergunningen, bestemmingsplan e.d. 
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DEEL B 
(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 
Gegevens 
 

Adres te verkopen woning: Orion 6 

Postcode en woonplaats: 3893 DN Zeewolde 

Bouwjaar woning: 1998 

 
Andere overeenkomsten 
 

Zijn er nadat u het perceel in eigendom heeft gekregen nog andere eventuele 
notariële, of onderhandse akten opgesteld van het pand. 
 

nee 

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

nee 

 
Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, overige rechten en of verplichtingen 
 

Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel zoals erfpacht, opstalrecht, 
vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, 
kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, rechten van wederinkoop, 
huurkoop, concurrentiebedingen  
 

ja, 
erfdienstbaarheden, 
zie bewijs van 
eigendom 

Bij erfpacht/opstalrecht hoogte canon aangeven – zie bewijs van eigendom 
 

n.v.t. 

Per welke datum kan het canon worden aangepast – zie bewijs van eigendom 
 

n.v.t. 

 
Publiekrechtelijke beperkingen 
 

Is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing 
 

nee 

Is er sprake van ruilverkaveling 
 

nee 

Is er sprake van onteigening 
 

nee 

 
Kadastrale grenzen 
 

Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale 
eigendomsgrenzen 
 

nee 

Zo ja waar bestaat die afwijking? 
 

n.v.t. 

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

nee 
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 Verhuur op basis van Leegstandwet 
 

Is het huis of de grond geheel/gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik.  
 

nee 

Is er sprake van een huurcontract 
 

nee 

Welk gedeelte is verhuurd 
 

n.v.t. 

Welke delen vallen onder het gezamenlijk gebruik 
 

n.v.t. 

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming  
 

n.v.t. 

Heeft de huurder een waarborgsom gestort/hoeveel 
 

n.v.t. 

Zijn er aanvullende afspraken gemaakt met de huurder 
 

n.v.t. 

 
Procedures 
 

Zijn er over het pand huurprocedures gaande? 
 

nee 

 
Monumenten 
 

Is u bekend of er een aanvraag/is genomen tot een aanwijzing van uw pand. 
 

nee 

Beschermd monument 
 

nee 

Beschermd stads of dorpsgezicht 
 

nee 

Gemeentelijk monument 
 

nee 

Beeldbepalend pand 
 

nee 

 
Onderhoudscontracten/garanties: omschrijf details op blz. 8 
 

Zijn er onderhoudscontracten en of garantieregelingen bekend van goederen die 
worden mee verkocht?     Zo ja welke:  
 

ja, o.a. CV ketel 

Zijn er contracten of garantieregelingen overdraagbaar aan koper  
zoals: G.I.W., CV, garantie keuken/apparatuur, MV, WTW of andere apparatuur 

 

ja 

 
Premies 
 

Valt uw woning onder een premie of een subsidieregeling 
 

nee 

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt 
 

nee 

 
Aanbiedingsplicht bij verkoop – antispeculatie beding bij verkoop: omschrijf details op blz. 8 
 

Moet uw woning eerst aan een woningbouwcorporatie worden aangeboden 
 

nee 

Is er bij verkoop van uw woning sprake van een antispeculatie beding 
 

nee 

 

Datum: Paraaf:  



Informatielijst DEEL B en de Roerende Zakenlijst worden in pdf aan geïnteresseerde partijen verstrekt. Onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze 
informatielijsten komen en blijven voor rekening en risico van u als opdrachtgever/verkoper, zie ook de introductiebrief tot verkoop. Deze informatielijsten zijn niet 
bedoeld om garanties te geven voor zowel zichtbare als onzichtbare gebreken. 

4 

Aanschrijvingen 
 

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

nee 

 
Onbewoonbaarverklaring 
 

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar 
verklaard geweest 
 

nee 

 
Verbouwingen, variërend van aan/op of uitbouw aan uw woning: omschrijf details op blz. 8 
 

Is er een verbetering uitgevoerd of iets aan of bijgebouwd waarvoor formeel 
toestemming nodig was van de gemeente, bijvoorbeeld een vergunning 
 

ja, dakkapellen en 
vergroten 
badkamer, plaatsen 
houtkachel 

Zo ja, heeft de gemeente toestemming gegeven 
 

ja 

Zijn er bij de verbouwing(en) isolerende voorzieningen in het pand aangebracht 
Zo ja, welke: hierbij denken aan: dubbel glas/dak/muur/spouwisolatie 
 

 

Is de verbouwing door een erkend bedrijf uitgevoerd? Door wie? 
 

 

Is er nog sprake van garantie? Welke garantiebewijzen zijn van toepassing? 
 

nee 

Is uw woning aangebouwd, zo van welk jaartal dateert u aanbouw? 
 

ja, ca. 1999 
voor onze bewoning 

Is of zijn dakkappellen geplaatst, zo ja van welk jaartal is/zijn deze? 
 

ja, 2021 

 
Herstellingen (reparaties) en onderhoud – omschrijf details op blz. 8 
 

Heeft u gebreken hersteld aan de woning? 
  

nee 

Heeft u onderhoud verricht aan de woning? 
 

ja 

 
Gebruik 
 

Hoe gebruikt u het huis: woning / praktijk / winkel / opslag 
 

woning 
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Gebreken en bezwaren 

 
Zijn u bouwkundige en of bouwtechnische gebreken of bezwaren bekend? 
 

- Cv-installatie en/of radiatoren? 
- leidingstelsel water en gas in de woning? 
- afvoeren in keukens, badkamers en toiletten? 
- keukenapparatuur zoals oven, magnetron en vaatwasser? 
- scheuren in vloeren en/of wanden? 
- lekkages in het heden of verleden? 

 

 
 
Ja* 
nee 
nee 
nee 
nee 
ja* 

Is er voor zover u weet, sprake van betonrot? 
 

nee 

Is er voor zover u weet, sprake van houtrot? 
 

nee 

Is het pand voor zover u bekend of zelf kunt vaststellen aangetast door, 
houtworm, boktor, zwammen, schimmels of ander ongedierte?  
 

nee 
 

Beschrijf hiernaast de kwaliteit van de betonvloer en/of houtenvloer  
 

goed 

Als in het verleden maatregelen zijn genomen tegen een of meer in deze vraag 
genoemde gebreken s.v.p. aangeven welke maatregelen zijn genomen 
 

* 
Zie blz. 8 

Zijn u nog andere gebreken of bezwaren bekend die voor de koper van belang 
kunnen zijn bij het nemen van een koopbeslissing? 
 

nee 
 

 
Verontreinigingen 
 

Is voor zover u bekend de bodem verontreinigd of is er een reden om te 
vermoeden dat de bodem verontreinigd is? 
 

nee 

Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoek- of saneringsbevel 
opgelegd? 
 

nee 

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

nee 

Is voor zover u bekend de gevel ooit gereinigd, volgens welke methode? 
Bijvoorbeeld: droog met grit, nat, chemisch met water nagespoeld 

 

nee 
 

Zijn er voor zover u bekend in het pand en/of in een bijgebouw (berging - 
garage) eternietplaten, asbest cementplaten of ander asbesthoudend materiaal 
aangebracht? 
 

nee 

Blijft er in het pand zeil achter al of niet vastgelijmd dat is aangeschaft tussen 
1960 en 1982? 
 

nee 
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Riolering 
 

Is uw woning aangesloten op het gemeenteriool? 
 

ja 

Zo nee, of welke wijze vindt afvoer van stoffen plaats? 
 

n.v.t. 

Is voor zover u bekend septic tank in de woning aanwezig? 
 

nee 

 
Huur/lease 
 

Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleaset, bijv. de Cv-ketel? 
 

ja, CV ketel via 
Feenstra 
verwarming 

 
Gemeente, waterschapsbelasting en OZB 
 

Onroerende zaak belasting (OZB)  

• Gebruik € 570,00 

• Zakelijk recht € 

Belastingjaar: Jaartal: 2022 

  

Waterschapslasten € 

Belastingjaar: Jaartal:  

 
Energienota 
 

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks? Per maand* 

• Gas en elektra € 200,00 

• Water € 25,00 

 
* Gebaseerd op gezin met 2 volwassenen en 4 jonge kinderen 
 
Achterstallige bedragen 
 

Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? 
 

ja 

 
Energie Label / Energie Prestatie Certificaat 
 

Beschikt u reeds over een energielabel of energie prestatiecertificaat? 
 
Energielabel: B   
Certificaatnummer: volgt 
Geldig tot: volgt 
 
 
De woningeigenaar die de woning verkoopt is verplicht een definitief 
energielabel aan te vragen.  
 
Via www.energielabelvoorwoningen.nl kunt u het energielabel van uw woning 
aanvragen. 

ja 
 

 
 
 
 
 
 

Datum: Paraaf:  
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Appartementsrecht of lidmaatschap 
 

Indien uw woning geen appartement, flat, boven of benedenwoning is kunt 
u de volgende vragen overslaan.  
 

 

 

Is er een V.V.E? 
 

nee 

Is er een coöperatieve flat exploitatievereniging? 
 

nee 

 
Wordt er in beide gevallen ledenvergaderingen gehouden? 
 

n.v.t. 

Betaalt u maandelijks of over een andere periode bedragen aan de genoemde 
verenigingen, Zo ja, hoeveel? 
 

n.v.t. 
€  

Zijn alle aan de vereniging verschuldigde bedragen betaald? 
 

n.v.t. 

Wie is de administrateur of secretaris penningmeester van de vereniging, vul 
in/naam/adres/telefoon: ……………………………………………………………….. 
 

n.v.t. 

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

n.v.t. 

Zijn er afspraken gemaakt over toekomstig onderhoud of zijn er andere 
besluiten van de vereniging die voor koper van belang kunnen zijn? 
 

n.v.t. 

Is er een opstalverzekering gesloten voor het hele gebouw? 
 

n.v.t. 

Heeft u een polis alleen voor uw deel? 
 

n.v.t. 

 
Naaste buren, omschrijf details op blz. 8 
 

In deze kolom kunt u informatie over buren vermelden, naast, voor of achter uw 
woning, v.w.b. gezinssamenstelling: zoals man, vrouw en aantal kinderen met 
wanneer mogelijk de leeftijd van de kinderen 
 

 

Buren links van uw woning (kijkend vanaf de straat naar uw woning) 
 

jong stel met kind  
< 1jr 

Buren rechts van uw woning (kijkend vanaf de straat naar uw woning) 
 

stel eind twintig 

Buren achter uw woning (indien van toepassing) 
 

n.v.t. 

Buren voor uw woning (indien van toepassing) 
 

gezin 

 
Overlast en huisdieren 
 

Veroorzaken buren overlast door lawaai, muziek, slaande deuren, anders? 
 

nee 

Hebben buren huisdieren?  
 

ja 

Zijn er bij buren huisdieren die overlast veroorzaken? 
 

nee 
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Let op de onderstaande aanvullende vragen zijn belangrijk voor de beslissing van uw koper om 
wel of niet over te gaan tot aankoop van uw woning.  
 
Hieronder kunt u melding maken van alle aanvullende zaken omtrent uw woning, waaronder:  
 

1. informatie die u niet in de voorgaande kaders kunt melden. 
 

2. informatie over kleine of grote gebreken die u niet als zodanig ervaart maar later door de 
koper wel als een gebrek kunnen worden uitgelegd of aanhangig gemaakt. 
 

3. informatie over herstellingen die u vergeten bent te melden door hun kleine omvang. 
 

4. informatie over geschillen welke u met leveranciers, bouwers, installateurs of anderen o.a. 
buren heeft en waarbij u de hulp van uw rechtsbijstandsverzekeraar heeft ingeroepen. 
 

5. Overige informatie van belang voor de koper 
 

 
Bouwkundige/bouwtechnische gebreken/bezwaren: 
 
CV/Radiator – radiator in badkamer werkt niet goed, wordt gerepareerd door verkoper 
Lekkage in het verleden - ter hoogte van de uitbouw in de woonkamer; is gerepareerd en lekkage doet 
zich niet meer voor. 
Thermostaat woonkamer wordt vervangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkoper schrijft mee aan de woningbrochure 
 
Graag geven wij u als verkoper, in een aantal zinnen de kans om zélf uw woning aan te prijzen. 
Hieronder heeft u die gelegenheid, wij maken gebruik van uw tekst en nemen dit op in de presentatie 
in de brochure en op het internet.  
 

 
Wij zijn in dit huis komen wonen met onze dochters. Na veel klussen en tuinieren hebben wij hier met 
veel plezier gewoond. De grote natuurlijke tuin en de groene strook achter, gaf onze kinderen volop 
de mogelijkheid om lekker te spelen. In de jaren daarna zijn er nog twee zoons bijgekomen, ook zij 
konden op jonge leeftijd al de deur uit om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Er zijn 
speeltuintjes in de buurt en ook de scholen en kinderopvang zijn op korte loopafstand, dat vonden wij 
zeer prettig. 
 
Mede door de gezinsuitbreiding hebben wij diverse aanpassingen aan de woning gedaan, zo hebben 
wij de badkamer (met ligbad) vergroot en twee dakkapellen op de tweede verdieping laten plaatsen, 
waardoor twee slaapkamers konden worden gerealiseerd, De grote woonkeuken gaf ons de 
mogelijkheid om lekker in te koken en te bakken. Zo hebben wij veel gebruik gemaakt van de combi-
oven en losse oven om meerdere gerechten tegelijk op te warmen. In de ochtend zitten wij graag aan 
het schiereiland om te ontbijten en een heerlijk kopje koffie te drinken. Wanneer het koud en 
regenachtig wordt zitten wij met veel plezier in de woonkamer bij de houtkachel. 
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BOUWKUNDIGE INFORMATIE 
(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 
 

Woningtype  

Categorie Woonhuis 

Soort Eengezinswoning 

Twee onder 1 kapwoning met garage, 
geschakeld 

Ja 

  

Inhoud en oppervlakte  

Inhoud woning Zie woningpresentatie 

Kavelgrootte Zie woningpresentatie 

  

Woonlagen en kamers  

Aantal verdiepingen inclusief begane grond Aantal: 3 

Aantal kamers: woon/slaapkamer + zolderkamer Aantal: 6 

Garage aan de woning Ja 

Voortuin Ja/nee  L x B:    ca. 5 x 8,5                   ligging: W 

Achtertuin Ja/nee  L x B:    ca. 16 x 8,5                 ligging: O 

Zijtuin n.v.t. 

  

Overig  

Permanente bewoning Ja 

Bouwjaar woning Bouwjaar: 1998 

  

Prijs  

Prijscode Vraagprijs 

Vraagprijs €  465.000,00 

Conditie Kosten koper 

Datum aanvaarding (overleg makelaar/verkoper) 

  

Energielabel en keurmerken  

Letter B 

Registratienummer 117612972 

Datum registratie 11-08-2016 

Geldig tot en met 11-08-2026 

GIW-garantie nee 

Politiekeurmerk nee 

  

Schuren/bergingen/garage + voorzieningen  

Schuur in de tuin Nee 

Kleine houten berging aan huis Ja 

Water in garage aanwezig? Nee 

Elektra in garage aanwezig? Ja 
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Ligging woning (nabij…)  

Bosrand of bos Ja 

Strand Nee, maar wel in Zeewolde aanwezig 

Haven Nee, maar wel in Zeewolde aanwezig 

Doorgaande weg nee 

Rustige weg in wijk met bestemmingsverkeer Ja 

Ventweg – parallel aan een andere weg nee 

Waterpartij, vijver, vaart of gracht nee 

Dichtbij openbaar vervoer (ca. 500 meter) Ja 

Dichtbij school (ca. 500 meter) Ja 

Dichtbij kinderopvang (ca. 500 meter) Ja 

Dichtbij winkels / buurtsupermarkt  Ja 

In woonwijk Ja 

Centrum dorp nee 

Vrij uitzicht nee 

  

Parkeren  

Op eigen erf Ja, 2 auto’s mogelijk 

Carport eigen erf nee 

Parkeren op straat  Ja 

Parkeren Openbaar parkeren 

  

Voorzieningen in de woning  

Airconditioning nee        

Alarminstallatie nee         

Binnen zonwering (voor of achter) nee     

Buiten zonwering (voor of achter) nee         

Dakraam op zolder Ja 

Lichtkoepel in uitbouw woonkamer nee 

Lichtstraat in uitbouw woonkamer nee 

Frans balkon op 1e of 2e verdieping nee         

Glasvezel in meterkast Ja 

Mechanische ventilatie Ja 

Rolluik(en) Ja     elektrisch bedienbaar: ja op zolderkamer 

Schuifpui achtergevel Ja         

Slimme meters in meterkast Ja 

  

Zakelijke rechten (zie bewijs van eigendom)  

Erfdienstbaarheid in het algemeen Ja 

Erfdienstbaarheid achterpad  nee 

Mandelig achterpad (gezamenlijk eigendom) nee 

Erfpacht nee 

  

Dak  

Zadeldak Ja 

Samengesteld dak (meerdere dakvormen) nee 

Plat dak van de uitbouw Ja 

Plat dak van de woning nee 

Dwarskap nee 

Pannendak Ja 

 

 
 

 
Datum: Paraaf:  
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Isolatievormen / muren 

 

Ankerloze spouwmuur, tussen u en uw buren Ja/nee 

Spouwmuur, tussen u en uw buren Ja 

Vaste betonwand, tussen u en uw buren nee 

Enkelglas nee 

Dubbelglas, volledig Ja 

Vloerisolatie Ja 

  

Verwarming  

Cv-ketel Ja 

Combi-ketel Ja 

CV ketel-merk Merk: Remeha 

CV-capaciteit  CW4 / CW5 / CW6 

Bouwjaar Cv-ketel Bouwjaar: 

Expansievat vernieuwd Ja/nee 

Gas als brandstof Ja 

Eigendom ketel nee 

Huur Cv-ketel Ja  
Leverancier:  Feenstra        looptijd contract: 

Gashaard nee 

Houtkachel Ja 

Palletkachel nee 

Vloerverwarming Ja, in woonkamer, nu geruime tijd niet in gebruik 
vanwege houtkachel, kan weer worden aangezet 
echter dan eerst professioneel laten 
doorspoelen.  

Muurverwarming nee 

Stadsverwarming nee 

Warmte terugwin-installatie nee 

Zonnepanelen + omvormer nee 

Zonnecollectoren + boiler nee 

  

Keuken / apparatuur  

Keukenblokopstelling Merk: Keukenconcurrent 

Jaar van plaatsing Jaartal: 2016 

Apparatuur vernieuwd? nee                  
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Badkamer  

Jaar van plaatsing Jaartal: 2020 

Sanitair vernieuwd? Ja, alle sanitair is nieuw geplaatst 
 
 
 

Vloerverwarming aanwezig? o Nee 
 

Welk sanitair is er aanwezig? o zwevend toilet 
o ligbad 
o douchecabine 
o wastafel(s), aantal : 1 
o radiator  ->   designradiator  
o mechanische afzuiging 
o mengkraan wastafel(s) 
o mengkraan met handdouche bij douche 
o regendouche 
o mengkraan met handdouche bij ligbad 
 

 

 

 
Schilderwerk, goten en afvoeren  

Binnen schilderwerk Jaartal: 2016 t/m 2022 

Buiten schilderwerk Jaartal: 2018 

Goten en afvoeren schoongemaakt? nee                    

 

Elektrische installaties / CV   

Is de elektrische installatie vernieuwd? nee       

Zijn er groepen bijgeplaatst?  Ja 

Is de CV jaarlijks onderhouden? Ja 
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LIJST ROERENDE ZAKEN 
(kruis het juiste vak aan, indien nodig doorstrepen wat niet van toepassing is)  

 

ZAKEN overname blijft achter gaat mee n.v.t. 

     

Tuinaanleg / bestrating / beplanting / erfafscheiding  X   

Schommels / zandbakken    X 

Vijver met toebehoren o.a. pomp    X 

Vissen in de vijver (let op: geen roerende zaken)    X 

Buitenverlichting  X   

Tuinhuisje / buitenberging / speelhuisje  X   

Tuinbank   X  

Voet van droogmolen  X   

Brievenbus op een losse voet in de tuin    X 

     

Veiligheid / alarm     

Veiligheidssloten    X 

Alarminstallatie    X 

     

Rolluiken / zonwering      

Rolluiken buiten voorgevel, dakkapel voor         
elektrisch 

 X   

Rolluiken buiten achtergevel      handmatig/elektrisch    X 

Zonwering binnen voorzijde    X 

Zonwering binnen achterzijde    X 

     

Jaloezieën / lamellen     

begane grond  X   

eerste etage    X 

tweede etage    X 

     

Rolgordijnen     

begane grond    X 

eerste etage    X 

tweede etage    X 

     

Gordijnrails     

begane grond  X   

eerste etage  X   

tweede etage  X   
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ZAKEN overname blijft achter gaat mee n.v.t. 

Gordijnen     

begane grond  X   

eerste etage  x   

tweede etage  X   

     

Vitrage     

begane grond    X 

eerste etage    X 

tweede etage    X 

     

losse horren / rolhorren  X   

     

Vloerbedekking / linoleum     

begane grond                  vloerbedekking / linoleum    X 

eerste etage                    vloerbedekking / linoleum    X 

tweede etage                  vloerbedekking / linoleum    X 

     

Laminaat / parket / plavuizen / kurk     

begane grond       laminaat / parket / plavuizen / kurk    X 

eerste etage         laminaat   X   

tweede etage       laminaat   X   

     

Open haard met toebehoren     

Houtkachel (2019)  X   

Met of zonder korf en vonkengordijn    X 

Toebehoren zoals; schep, borstel enz.    X 

Open haard hout in / buiten de woning   X  

     

Warmwatervoorziening     

Geiser    X 

Radiatoren in de hele woning  X   

Cv-ketel  X   

Close-in boiler – in keukenopstelling    X 

Thermostaat bijvoorbeeld “Toon” van Eneco    X 

Stadsverwarming    X 

     

Keukenopstelling     

Jaar van plaatsing keuken: 2016     

Kastjes  X   

Keukenblokverlichting  X   
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ZAKEN overname blijft achter gaat mee n.v.t. 

(Inbouw)apparatuur keuken     

Magnetron     X 

Combimagnetron  X   

Gaskookplaat                     4-pits | 5-pits | 6-pits     X 

Keramische kookplaat        4-pits | 5-pits | 6-pits     X 

Inductie kookplaat              4-pits   X   

Elektrische oven    X 

Heteluchtoven  X   

Oven op gas    X 

Vaatwasser   X   

Koelkast, 2 stuks       X   

Vriezer / vrieskast 
Aantal laden: oorspr. 3, nu geen lades aanwezig. 

 X   

Afzuigkap, recirculatiekap  X   

Afzuigschouw                           RVS: Ja  X   

     

In- / opbouwverlichting     

Inbouw verlichting                    (bijvoorbeeld dimmers)  X   

Opbouwverlichting                   (plafonnieres/hanglampen)   X  

     

Sanitaire voorzieningen     

Wastafel(s)                                 X   

Badkamer accessoires           (zoals planchet, spiegel ed.)  X   

Toiletaccessoires                    (zoals planchet, spiegel ed.)  X   

Sauna met toebehoren    X 

Veiligheidsschakelaar wasmachine    X 

     

Telefoon-  / beveiligingsinstallatie     

Telefooninstallatie    X 

Beveiligingsinstallatie    X 

     

Zonnepanelen     

De zonnepanelen op het dak of schuur van de woning    X 

     

(Losse) Kasten / planken     

Losse kast(en) aantal  * *  

Boeken / legplanken    X 
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Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn, maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoop-
contracten of huurcontracten zijn over te nemen (bijvoorbeeld voor keukens, open haarden, cv-ketels, 
kozijnen, boilers en geisers). 
 
ZAKEN overname blijft achter gaat mee n.v.t. 

Huurcontract CV ketel via Feenstra Verwarming In overleg 

     

     

     

     

     

Nader te noemen zaken die u niet in deze lijst heeft kunnen noteren kunt u hieronder verwerken. 

 

Lage lange wandkast met lades woonkamer  In overleg  

Grijze losse kast in gang   X  

2 witte kasten op de overloop   X  

Schuifdeurkast slaapkamer voor  In overleg  

Schuifdeurkast slaapkamer achter  In overleg  

Kleine slaapkamer achter 2 losse kasten   X  

Overige “vakkenkasten” etc.   X  

Trampoline achtertuin  In overleg  

2x afstandsbediening elektrische garagedeur   X  

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Zaken die ter overname worden aangeboden maken geen onderdeel uit van de koopovereenkomst, 
indien u iets te verkopen heeft aan een nieuwe koper kunnen afspraken na het ondertekenen van de 
koopovereenkomst worden gemaakt tussen koper en verkoper. 
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Verklaring verkoper/aansprakelijkheid makelaar  

 

Verkoper verklaart jegens zijn makelaar en de koper dat dit Woningpaspoort is aangepast aan de hem 
laatst bekende informatie en (voor zover verkoper bekend) volledig en naar waarheid is ingevuld. De 
makelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige invulling van dit 
Woningpaspoort.  
 
 
 

De verkoper(s) 
 
 
 
 

Naam:   

Plaats:  

Datum:     

 
 
 

 

De verkoper(s) 

Naam:   

Plaats:  

Datum:     

 
 
 

 
 
 

De koper(s) 
 
 
 
 

Naam:   

Plaats:   

Datum:     

 
 
 

 

De koper(s) 

Naam:    

Plaats:   

Datum:     
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