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Omschrijving 

 
Vrijstaand wonen in het centrum van Sassenheim!  
  
Over deze woning kunnen we niks anders dan lovende woorden spreken! Dit smaakvol verbouwde  
huis op een centrale locatie in het gezellige Sassenheim is in de verkoop. Dit is het perfecte huis voor  
iedereen die alleen de verhuisdozen wil uitpakken en direct wil genieten van alles wat deze prachtige  
moderne woning te bieden heeft!  
  
Indeling:  
  
Begane grond: Entree, de ruime hal met meterkast en toiletruimte met vrij hangend toilet, urinoir en  
fontein. De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming. Wat het jaar rond zorgt voor een  
comfortabele temperatuur.  
  
Als je de living instapt, valt de hoeveelheid licht direct op. De mooie, open ruimte heeft een prachtige  
lichtinval door de fraaie raampartij aan de voor- en achterzijde. De woonkamer is voorzien van een  
openhaard. De luxe woonkeuken die is voorzien van een 5-pits gaskookplaat, vaatwasser, Quooker,  
combimagnetron, stoomoven met oven, koelkast met Biofresh-lades, koelkast met vrieslades en  
ijsblokjes machine, voelt als het comfortabele hart van dit heerlijke huis. Via een enkele of dubbele  
deur heeft u toegang tot de tuin.  
  
De strakke afwerking van het huis is absoluut doorgetrokken naar de tuin. Rekening houdend met de  
jaargetijden en de stand van de zon is er altijd een heerlijke plek in de zon te vinden. De smaakvolle  
bestrating en hardhouten schutting maken het een fijne buitenruimte. Door de dubbele deuren in de  
schutting kan u uw auto, bus of aanhanger ook in de tuin parkeren. Of even neerzetten voor in- en  
uitladen.  
  
Eerste verdieping: De stijlvolle hardhouten trap leidt naar de ruime slaapkamer waar de oude  
spanten mooi in het zicht zijn gebracht. De grote kastenwand is modern afgewerkt is en voorzien van  
spots. De 3 dakkapellen met H2O verwarmingen, openslaande ramen en hardhouten brede  
vensterbanken waar je heerlijk op kan zitten om een boek te lezen, de ruimte om te relaxen en te  
werken maken het een zeer lichte en comfortabele ruimte. De moderne grote badkamer met een  
ruim ligbad met jets en verlichting, een separate douche met handdouche en waterval, een vrij  
hangend toilet en een dubbele wastafel. Op de eerste verdieping zijn meerdere mogelijkheden de  
ruimte terug te brengen naar 2 of 3 slaapkamers.  
  
Zolder: Vlizotrap naar de bergzolder.  
  
Bijzonderheden:  
- Hoogwaardig afgewerkt en volledig instap klaar  
- Volledig geïsoleerd  
- Parkeren op eigen grond.  
- Mogelijkheid de schuur te verbouwen tot werkplek met eigen entree.  
- Dichtbij winkels, horeca, (basis- en middelbare) scholen, openbaar vervoer (bus en trein), sport- en  
recreatievoorzieningen.  
- Centraal gelegen tussen Leiden (15 min), Den Haag (20 min) en Amsterdam (25 min).
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Kenmerken 
Vraagprijs € 550.000,00 
Soort Woonhuis 
Type woning Vrijstaande woning 
Aantal kamers 2 kamers waarvan 1 slaapkamer(s) 
Inhoud woning 490 m3 
Perceel oppervlakte 175 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie 121 m2 
Soort woning Eengezinswoning 
Bouwjaar 1899 
Ligging In centrum 
Tuin Achtertuin, voortuin 
Hoofdtuin Achtertuin  71 m2  

Garage Geen garage 
Energielabel D 
Verwarming C.V.-Ketel, Vloerverwarming geheel 
Isolatie Dubbel glas, Volledig geïsoleerd 
   

Locatie 
Concordiastraat 3  
2171 GK  SASSENHEIM 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Kadaster 
 
 

Kadastrale gegevens 
Adres Concordiastraat 3 
Postcode / Plaats 2171 GK  Sassenheim 
Gemeente Sassenheim 
Sectie / Perceel A / 7192 
Oppervlakte 160 m2 
Soort Volle eigendom 

 

Kadastrale gegevens 
Adres Concordiastraat 3 
Postcode / Plaats 2171 GK  Sassenheim 
Gemeente Sassenheim 
Sectie / Perceel A / 10085 
Oppervlakte 15 m2 
Soort Volle eigendom 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

- Kledingkast (slaapkamer)     

- Legplanken (schuur) en losse kasten     

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

- Leistenen vloer     

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

- Brandslang     

-      

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

- Stoomoven/oven     

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

- barkrukken     

- 2 vaste inbouwkasten     

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Urinoir met deksel     

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Ligbad (XL) met jets en verlichting     

- Granieten design-verwarming/handdoekradiator     

Sauna met toebehoren     

     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

Kluis     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

(Klok)thermostaat     

Airconditioning     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- CV-installatie     

- Boiler     

- Geiser     

- Vloerverwarming     

- H2O verwarmingen     

- Thermostaatkranen     

Screens     

Rolluiken     

Zonwering buiten     

-      

-      

-      

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

Oplaadpunt elektrische auto     

     

     

     

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

Losse keien/natuursteen     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

- Hardhouten betonnen schutting met loopdeur en 
dubbele poortdeur (nieuw) 

    

-      
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Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, 
neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende 
contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overge 
nomen 

CV     

Boiler     

Zonnepanelen     

     

     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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Vragenlijst voor de verkoop van een woning 
 

DEEL B 
 
1. Bijzonderheden 

A. Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariële 
of onderhandse akten opgesteld met betrekking tot het perceel? 

Ja 

 

 Zo ja, welke? : Perceel met kadestraal nummer 10085 erbij gekocht. 
Volledig eigendom. 

 

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.) 

Ja 

 

 Zo ja, welke zijn dat : Recht van overpad bij kadestraal nummer 10084 
(parkeerterrein). 

 

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.) 

Ja 

 

 Zo ja, waaruit bestaat die afwijking? : Grond wordt binnen 2 jaar kadestraal nagemeten, door 
verkrijgen van grond met kadestraal nummer 10085 door 
10084. Verkopende partij (dus 10084) betaald dat. Ook na 
verkoop huis. Juridisch is vastgelegd dat na nieuwe meting 
de muren van de schuur geheel op eigen grond staan. 
Eerder nameten kan niet bij het kadaster. Dit is puur 
vanwege het nieuw verkregen stuk grond. Nooit problemen 
met de eigenaar van de grond (10084) gehad. 

 

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 : Zie boven. De schuur is mogelijk halfsteens op grond van 
10084 gebouwd. Daarom bij kopen grond bedongen dat dit 
nagemeten wordt en eigen grond wordt als dit niet zo blijkt 
te zijn. 

 

E. Heeft u grond van derden in gebruik? Nee 
 

 Zo ja, welke grond? : _________________________________________________ 
 

F. Rusten er 'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het perceel? (Bijzondere lasten en 
beperkingen kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden 
(bijvoorbeeld een recht van overpad), kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, 
voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan 
ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving van de gemeente in het kader 
van een illegale verbouwing) 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

G. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee 
 

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

 Zo ja, hoe lang nog? : _________________________________________________ 
 

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 
 

J. Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? Nee 
 

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

 Duur : _________________________________________________ 
 

K. Is er sprake van onteigening? Nee 
 

L. Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? 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 geiser, keuken, lampen.) 

: _________________________________________________ 

 

 Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Ja / Nee 
 

 Zo ja, hoeveel? € _________ 
 

 Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Ja / Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

M. Is er over 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? : _________________________________________________ 
 

N. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Ja 
 

 Zo ja, toelichting : Bezwaar gemaakt in 2005 op de waardebepaling tov het 
aankoopbedrag in 2004. Waarde is toen overgenomen van 
het koopsom destijds. 

 

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? : _________________________________________________ 
 

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? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waarom? : _________________________________________________ 
 

R. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 
(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met 
praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.) 

Nee 

 

 Zo ja, waarom? : _________________________________________________ 
 

S. Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld woning, 
praktijk, winkel, opslag) 

: Woning 

 

 Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja 
 

 Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u 
aangekaart? 

: _________________________________________________ 

 
2. Gevels 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar? : Klein horizontaal schuurtje (ca 1 m) in cement op rode 
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bakstenen muur (linker hoek, op ca 1,5 meter boven de 
grond). Niet nodig om te herstellen. Te dun. 

 

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? : _________________________________________________ 
 

D. Zijn de gevels ooit gereinigd? Ja / Nee 
 

 Zo ja, volgens welke methode en wanneer? : _________________________________________________ 
 
3. Dak(en) 

A. Hoe oud zijn de daken?  

 Platte daken : Niet bekend (schuur) 
 

 Overige daken : 2006 
 

B. Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? : 2006. Geheel vervangen. Dak was oud en niet geïsoleerd. 
Dus geheel vervangen, dakkapellen erin, schoorsteen 
geheel vervangen en geheel geïsoleerd. 

 

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? : _________________________________________________ 
 

F. Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? Nee 
 

 Zo ja, toelichting : _________________________________________________ 
 

G. Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee 
 

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

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

: Boeidelen, windveren, schuur en voordeur in 2021, rest 
nagelopen. Gehele buitenzijde geschilderd in 2015. Alle 
kozijnen, ramen en deuren zijn vervangen en voorzien van 
nieuw glas tussen 2006 en 2008. (buitenzijde in hardhout) 

 

 Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja 
 

 Zo ja, door wie? : Bader in 2015, Berkhout in 2021. Montage nieuwe kozijnen 
door Emens in 2006 en 2008 incl. alle boeidelen en 
windveren. 

 

B. Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja 
 

 Zo nee, toelichting : _________________________________________________ 
 

C. Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? Ja 
 

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

D. Is er sprake van isolerende beglazing? Ja 
 

 Is er sprake van volledige isolatie? Nee 
 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : Schuur is enkel glas. Rest huis is dubbel glas. 
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E. Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? 
(Denk aan lekkende ruiten.) 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 
5. Vloeren, plafonds en wanden 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

Ja 

 

 Zo ja, waar? : Kleine schuur aan de binnenkant van het dakkapel in de 
badkamer. Is herstelt. Is een gipsplaat die niet 100% goed is 
afgewerkt voor het stucen. 

 

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? : _________________________________________________ 
 

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

Ja 

 

 Zo ja, waar? : 1 holklinkende tegel. Voegwerk eruit gehaald en nieuw 
daarvoor bestemd materiaal eronder gedaan. Plus nieuw 
gevoegd. Is niet meer te zien. 

 

F. Is er sprake van vloerisolatie? Ja 
 

 Is er sprake van volledige isolatie? Ja 
 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : _________________________________________________ 
 
6. Kelder, kruipruimte en fundering 

A. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

B. Is de kruipruimte toegankelijk? Ja / Nee 
 

 Is de kruipruimte droog? Ja / Nee / Meestal 
 

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

C. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Ja / Nee / Soms 
 

 Zo ja of soms, toelichting: : _________________________________________________ 
 

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? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

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

: _________________________________________________ 

 
7. Installaties 

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, Ecomline HR Excellent ECO HRC 30H CW5, 10-2004 

 

 Leeftijd : 10-2004, 16 jaar. 
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 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? : 20-07-20 
 

 Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja 
 

 Zo ja, door wie? : Eneco 
 

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? : _________________________________________________ 
 

C. Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar en welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

F. Heeft u vloerverwarming in de woning? Ja 
 

 Zo ja, waar? : Gehele benedenverdieping 
 

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

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

H. Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? Nee 
 

 Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? Ja / Nee / n.v.t./Nader overeen te komen 
 

 Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd? Ja / Nee 
 

 Kan het huurcontract worden overgenomen door koper? Ja / Nee 
 

 In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door 
wie? Jaar 

: _________________________________________________ 

 

 Installateur : _________________________________________________ 
 

 Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst? Ja / Nee 
 

 Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar 
opgewekt? Jaar 

: _________________________________________________ 

 

 Aantal kWh : _________________________________________________ 
 

 Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de 
zonnepanelen? 

: _________________________________________________ 

 

 Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie? Ja / Nee 
 

 Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald? € _________ 
 

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

: Nog niet gereinigd. 

 

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

: Openhaard is pas sinds 1 jaar in gebruik. (max. 10 keer) 

 

 Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja 
 

K. Is de elektrische installatie vernieuwd? Ja 
 

 Zo ja, wanneer? : Tussen 2004 en 2008, plus kleine aanpassingen erna. 
Eigenaar is elektricien. 

 

 Zo ja, welke onderdelen? : Elektra is compleet vernieuwd, inclusief de meterkast. (3 
fase meterkast, hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 10 
groepen en 1 kookgroep) 
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L. Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 
8. Sanitair en riolering 

A. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo nee, welke niet? : _________________________________________________ 
 

C. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja 
 

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

 Zo ja, welke? : Geen gebreken geweest, maar volledig vervangen in 
110/125mm PVC ipv gresbuis. Ook vanwege het 
verplaatsen van de badkamer, keuken en toilet. 

 

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? 

: _________________________________________________ 

 
9. Diversen 

A. Wat is het bouwjaar van de woning? : 1899. Van de originele bouw staan de buitenmuren er nog, 
de spanten en draagbalken zijn nog uit 1899. Alles is 
geïsoleerd, nieuwe kozijnen met lateien (waar nodig), 
nieuwe binnenmuren en rode bakstenen muur is uit de ca. 
1984. Verder is alles van na 2004. Ook al het leidingwerk 
(binnen en buiten de woning), vloeren, plafonds, wanden, 
keuken, badkamer, toilet, hardhouten trap, deuren, 
openhaard enz. 

 

B. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Nee 
 

 Zo ja, welke en waar? : Was wel asbest aanwezig, maar alles is verwijderd tijdens 
de verbouwing. (in 2004 is alles direct verwijderd) 

 

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

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

E. Is de grond verontreinigd? Nee 
 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport? Ja 
 

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

F. Is er een olietank aanwezig? Ja 
 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? Ja 
 

 Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? : Ca. 30 cm van een brandstoftank ligt in de voortuin, aan de 
kant van het parkeerterrein. Deze is gesaneerd en met 
zand gevuld. Aangezien het grootste deel op perceel 10084 
ligt is het hun verantwoordelijkheid. Tank is bij hun en bij 
de gemeente bekend. Zijn in bezit van tekeningen hiervan. 

 

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Nee 
 

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

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
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 Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Zo ja, wanneer? : _________________________________________________ 
 

 Zo ja, door welk bedrijf? : _________________________________________________ 
 

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? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? : De gehele binnenzijde van de woning is gestript en 
opnieuw opgebouwd. Boven: Badkamer verplaatst van 
beneden naar boven, nieuwe vloer, plafonds, wanden, dak 
en 2 dakkapellen. Gehele bovenverdieping is gestuct in 
2020, op de badkamer na, die was in 2006 gereed. Begane 
grond: Keuken, toilet en trap verplaatst. Leistenen vloer 
met vloerverwarming. Nieuwe plafonds, binnen muren, 
opslaande deuren, alle kozijnen en deuren, openhaard enz. 
Huiskamer en toilet is in 2020 gestuct. Keuken in 2012. Van 
de originele bouw staan de buitenmuren er nog, welke wel 
zijn geïsoleerd en gespachteld aan de buitenzijde. Alles is 
geïsoleerd, ook aan de binnenzijde, nieuwe kozijnen 
voorzien van lateien (waar nodig). De rode bakstenen muur 
is uit de ca. 1984. De leeftijd van het dakkapel aan de 
Molendwarsstraat is onbekend. Verder is alles van 
minimaal na 2004. Ook al het leidingwerk (binnen en 
buiten de woning). Gehele binnenzijde is geschilderd in 
2020. Hardhouten/ betonnen schutting is in 2021 geplaatst, 
net als het straatwerk. Hoogwaardig verbouwd om er oud 
in te worden, helaas gaat mij dit lichamelijk niet lukken. 
(oa traplopen gaat steeds lastiger) 

 

 Zo ja, in welk jaartal? : 2004 tot 2021. (nu is alles afgerond) 
 

 Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? : Meerdere bedrijven o.a.: Emens (Lisse), Bader 
(Noordwijkerhout), Maatkracht (Wijk bij Duurstede), Avera 
(Zoetermeer), Peetstok (Lisse/ Katwijk), RAP (Hillegom), 
Hellenberg (Katwijk), Vliegendthart (Katwijk), Versteege 
(Hillegom), Topschutting (Meijel). Altijd door vakmensen. 
Bijna overal zijn nog rekeningen van. Eigenaar was 
werkzaam als keuken- en badkamermonteur. En is 
daarnaast ook elektricien. 

 

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

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, welke label? : D. Een huis uit 1899 kan geen hoger energielabel krijgen. 
Tenzij je zonnepanelen hebt. Is wel geheel geïsoleerd. 

 
10. Vaste lasten 

A. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? € 247 
 

 Belastingjaar : 2021. € 247,28 - € 69,19 compensatie OZB/RZB 
 

B. Wat is de WOZ-waarde? € 281000 
 

 Peiljaar? : 2020. Na verbouwen is er nooit een nieuwe waarde 
bepaald. 
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C. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € 364 
 

 Belastingjaar? : 2021 
 

D. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? € 145 
 

 Belastingjaar : 2021 
 

E. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: € _________ 
 

 Elektra: € _________ 
 

 Blokverwarming: € _________ 
 

 Anders : gas + elektra in één = € 252,00 per maand. Krijg ieder jaar 
redelijk veel terug. Afvalstoffenheffing = € 250 per jaar in 
2021. Komt nog ca € 60 van terug doordat wij de 
restafvalbak niet vaak aan de weg zetten. 

 

 Te weten € 252 
 

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. 

Ja / Nee 

 

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

 Duur : _________________________________________________ 
 

G. Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar? € _________ 
 

 Heeft u alle canons betaald? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Is de canon afgekocht? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Zo ja, tot wanneer? : _________________________________________________ 
 

H. Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja 
 

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

 Zo ja, hoe hoog en waarvoor? : _________________________________________________ 
 

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? € _________ 
 
11. Garanties 

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

Nee 

 

 Zo ja, welke? : ____________________________ 
 
12. Nadere informatie 

 Overige zaken (Overige zaken die de koper naar uw 
mening moet weten) 

: Het huis is aangesloten op glasvezel (Internet en bellen) en 
Ziggo kabel (TV). Voorzien van een (Stanley) 
alarminstallatie. Van de verbouwing zijn foto's. Ook foto's 
van waar alle leidingen lopen. Mocht de koper op indictie 
willen gaan koken, ligt de leiding voor een kookgroep al 
klaar. (incl. 2 fase kookgroep in de meterkast) Is nu gas op 
glas. Met 4 pitten plus een echte wok brander. Gas op glas 
is makkelijk schoon te houden. Keukenkasten zijn van echt 
houtfineer en blad is composiet. Heel sterk en makkelijk 
schoon te houden. Naar de badkamer lopen extra brede 
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leidingen. Kan ook douchen en afwassen zonder invloed op 
elkaar. Buiten kozijnen en deuren zijn van hardhout. Huis is 
goed geventileerd. Geen tocht. 

 



  

 
Concordiastraat 3 - 2171 GK  Sassenheim 

Wie is Gilde Makelaars? 

De makelaar van nu 

Gilde Makelaars is een jong en energiek kantoor. Onze kracht is niet alleen deskundigheid en ervaring, 

maar ook transparantie staat hoog in het vaandel. Onze klanten voelen we haarfijn aan en we streven naar 

een deal waar alle partijen blij mee zijn.  

 

 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

Wij onderscheiden ons van andere makelaars door onze persoonlijke begeleiding, deskundigheid en een 

vrouwelijke touch. Hoe wij dit doen? Wij pakken de verkoop aan als de makelaar van nu, doen een stapje 

meer en denken altijd verder. Je kunt ons altijd bereiken via telefoon, whatsapp en via e-mail. En mocht je 

in de buurt zijn van ons kantoor, kom gezellig langs! De koffie staat klaar. 

We zijn trots op ons werk. Elke dag doen we ons uiterste om in goede harmonie het beste resultaat te 

leveren. De cultuur van ons kantoor vatten we samen als transparant en betrouwbaar. Bij ons vind je een 

huiskamergevoel.  

Persoonlijk contact en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. We willen jouw wensen vervullen en 

zetten met liefde een stap extra om alles mogelijk te maken. We staan voor je klaar. Dat is een belofte. En 

beloftes maken wij waar. 

 

Warme groet, Sylvia van Oostrum & Eva van Dorp 
 


