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Woonoppervlakte : 242 m²

Perceeloppervlakte : 1900 m²

Inhoud : 998 m³

Bouwjaar : 1979
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Op goede stand aan de rand van Schoonebeek 

gelegen SCHITTERENDE VILLA met inpandige 

DUBBELE GARAGE en GROTE VERANDA. Zoekt u 3 

voor de prijs van 1? Dan bent u hier op het juiste 

adres! Deze villa is geschikt voor een - groot gezin, - 

werken thuis of een -permanent vakantiegevoel!





Indeling begane grond:


- entree/hal met modern hangtoilet en urinoir


- L-woonkamer met marmeren schouw


- luxe, moderne keuken (alles Miele)- garderobe/

voorraadkamer


- achterhal/bijkeuken


- slaapkamer met walk-in garderobekamer


- badkamer met inloopbad en wastafel


- riante dubbele garage





Indeling verdieping:


- overloop met 2e toilet


- 2 slaapkamers


- kantoor


- (2e) badkamer met douchecabine, jacuzzi en 

dubbele wastafel


- sportzolder (desgewenst 2 extra slaapkamers)





Algemeen:


- bouwjaar 1979


- grondoppervlakte 1.900 m.²


- bouwinhoud 998 m.³ 


- woonoppervlakte 242 m.²


Vanaf 2008 zijn de volgende zaken gerealiseerd:


- nieuwe aanbouw met dubbele garage en 

sportzolder;


- het dak is volledig voorzien van nieuwe 

dakpannen, nieuwe goten, nieuwe boeien en een 

nieuwe schoorsteen;


- nieuwe veranda van 60 m.² aan de achterzijde 

(aluminium met betonnen vloer en plavuizen);


- volledig nieuw aangelegde tuin, incl. straatwerk en 

drainage;


- nieuw tuinhuis geplaatst (Werzalit en geïsoleerd);


- rondom nieuw hekwerk;


- de gehele begane grond nieuwe afwerkvloer met 

vloerverwarming (en vloerisolatie) en M-Floor;


- alle elektra (meterkast en bedrading) is vernieuwd;


- nieuw stuck- en spacwerk voor alle plafonds;


- nieuw stucwerk voor alle wanden;


- overal nieuwe binnendeuren met beslag;


- nieuwe gashaard met marmeren schouw;


- diverse nieuwe vaste kasten (op maat);


- diverse nieuwe (electrische) screens en rolhorren;


- in 2014 is de cv-ketel vernieuwd


- in 2016 schilderwerk uitwendig


- in 2017 nieuwe badkamer op de begane grond


www.devriesmakelaardij.nl



WORDT 

DIT JOUW

WONING?

Nieuw-Amsterdamseweg 2, Schoonebeek



www.devriesmakelaardij.nl



Nieuw-Amsterdamseweg 2, Schoonebeek



www.devriesmakelaardij.nl



Nieuw-Amsterdamseweg 2, Schoonebeek



www.devriesmakelaardij.nl



Nieuw-Amsterdamseweg 2, Schoonebeek



www.devriesmakelaardij.nl



PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
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7761PB

Disclaimer
Het Ken n iscen trum  Aan pak Fun derin g sproblem atiek (w w w.k caf.n l) on twik k elde in  sam en werk in g  m et de Rijk sdien st voor
On dern em en d Nederlan d de Fun derin g sviewer in dicatieve aan dach tsgebieden . Deze k aart geeft op postcoden iveau het
aan tal pan den  weer m et een  bouwjaar van  vóór 1970 per postcodegebied, in  com bin atie m et de bodem g esteldh eid van
desbetreffen d gebied. Houten  paalfun derin g en  werden  m et n am e gebruik t in  de bouw vóór 1970. Deze h outen
paalfun derin gen  k un n en  in  de loop der tijd sch ade oplopen , m et n am e in  gebieden  m et een  m in der draag k rach tig e bodem .
Met de k aart w ordt in zich telijk  waar aan dach t voor even tuele problem atiek m et h outen  fun derin g spalen  op zijn  plaats
kan  zijn . De fun derin g sviewer doet g een  uitspraken  over de aard n och  de staat van  fun derin g en  in  specifiek e g ebieden
n och van  specifieke pan den . De k aart biedt een  eerste in zich t in  waar fun derin g sproblem en  m og elijk  k un n en  (op)spelen  en
draag t zo bij aan  de bew ustwordin g  ron d deze problem atiek  of n ader on derzoek  daar n aar.

Fun derin g sviewer in dicatieve aan dach tsgebieden  
postcodeg ebied

Percentage BAG panden gebouwd voor 1970
Percentage BAG panden gebouwd voor 1970

Niet k w etsbaar g ebied –  0-20 %

Niet k w etsbaar g ebied –  40-60 %

Niet k w etsbaar g ebied –  60-80 %

Niet k w etsbaar g ebied –  80-100 %

Dit postcodegebied (7761PB) bevat 38 pan den  (BAG). V an  deze pan den  is 55,3% 
gebouw d voor 1970. De overh eersen de bodem g esteldh eid voor deze postcode is 
Hog ere Zan dg ron den .

Pan den  g ebouwd voor 1970 h ebben  m eerm aals een  h outen  of on diepe fun derin g . Deze k un n en  
k wetsbaar zijn , vooral waar de draag k rach t van  de bodem  beperk t is. Dat is in  dit 
gebied over h et alg em een  n iet zo. Aan dach t voor de aard en  staat van  de fun derin g  is 
hier n iet direct n odig , ten zij er con crete aan wijzin g en  zijn  (zie tabblad in leidin g ).

Aan m aak datum /-tijd: 7-7-2020, 10:20:22



RUIMTELIJKE PLANNEN
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Schoonebeek dankt zijn naam aan de schone 

op zandgrond stromende beek. Deze beek viel 

op in het veenland met zijn zwarte watertjes 

en meren.


Schoonebeek is tussen 1250 en 1435 gesticht 

als veenontginningsdorp en is samen met 

Ruinerwold een van de oudste 

ontginningsdorpen van Drenthe.





Het dorp bestond oorspronkelijk uit vier delen: 

Westerse bos, Middendorp, Kerkeind en 

Oosterse Bos. Deze lagen op een verhoging in 

het Landschap.





Het dorp groeide in de jaren na 1947 flink door 

de vondst van aardolie.

www.devriesmakelaardij.nl



OVER 'T DRENTSCHE HUYS MAKELAARDIJ

Vanuit Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn wij al bijna 40 jaar actief in de woningmarkt en 

bestrijken wij de gehele Zuid-Oost hoek van Drenthe. Albert Pol heeft de makelaardij in januari 

2019 overgenomen en heeft al reeds 15 jaar ervaring (zowel in Nederland als Duitsland) met het 

helpen van klanten bij het vinden van hun woonwens(en)! Samen met Ilona Ruardij en het 

enthousiaste team op kantoor zijn we een nieuwe weg ingeslagen met een vernieuwende 

aanpak. Te denken valt aan video, films, blogs en Social Media. Onze kracht ligt uiteraard in de 

kennis van de huizenmarkt in de regio, maar zeker ook onze daadkrachtige aanpak: geen 

woorden, maar daden! Duidelijke afspraken, flexibele kantoortijden (ook s ’avonds of zaterdags 

als dat nodig is) en in stijl van deze tijd. 





Om maximaal aan de wensen van de klant te kunnen voldoen, heeft De Vries Makelaardij bewust 

gekozen voor een brede dienstverlening. Op ons kantoor werken wij daarom met het concept 

shop- in-shop, waarin de makelaardij, hypotheekafdeling en RegioBank allemaal is gesitueerd, 

waardoor we de klant op verschillende vlakken van dienst kunnen zijn! Ook werken wij samen 

met verschillende partners, zoals o.a. een verhuisservice. 





Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie VastgoedPro en bemiddelen voor verkoop, 

aankoop, verhuur en taxaties. Kortom: zoekt u een daadkrachtige makelaar, met kennis van de 

lokale markt, vernieuwend en een resultaatgerichte aanpak. Dan bent u bij ons op het juiste 

adres!
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VRAGENLIJST

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.
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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.

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
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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?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 P.
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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) als woonhuis

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?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 B.

Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? Nee

Zo ja, waar?
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Gevels 2 C.

Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Ja

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee

Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken? Platte daken: 1979

Overige daken:

 

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? Nee

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

 

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

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? Ja

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt? Ja

Zo ja, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst geschilderd? 2018, de buitenkant

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja

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.
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Is er sprake van isolerende beglazing? Ja

Is er sprake van volledige isolatie?

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?

Ja

Zo ja, waar? In de garage

 

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.
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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?

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

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?

Nee

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?
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Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig?

(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem.)

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk: HR-combiketel 2014

Leeftijd:

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 2018

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf?

Zo ja, door wie?

 

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?
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Zo ja, waar?

 

Installaties 7 G.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 H.

Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn?

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter?

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?

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald?

 

Installaties 7 I.

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

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt?

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?
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Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd?

Zo ja, wanneer?

Zo ja, welke onderdelen?

 

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?

 

Sanitair en riolering 8 E.
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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? 1979

 

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?

Nee

 

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?

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

Nee

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd?
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Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Nee

 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning?

(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

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?

 

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?

Nee

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen?

Zo ja, in welk jaartal?

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

 

Diversen 9 K.

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

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 L.

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

Zo ja, welke label?

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting?

Belastingjaar?

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 521000

Peiljaar? 2019

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten?

Belastingjaar?

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?

Belastingjaar?

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas:

Elektra:

Blokverwarming:

Anders:
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VRAGENLIJST

Te weten:

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 

(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

Nee

Zo ja, welke? onderhoudscontract voor 
de cv-ketel

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?

Is de canon afgekocht?

Zo ja, tot wanneer?

 

Vaste lasten 10 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?

 

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?
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Garanties 11 A.

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen 
overdraagbaar aan de koper?

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)

Ja

Zo ja, welke? cv-ketel

 

Nadere informatie 12 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten) Het onderhoudscontract 
voor de cv-ketel is 
desgewenst 
overdraagbaar op de 
koper

Boven op de slaapkamer 
kunnen 2 ramen niet open.

Scharnieren bovenste 
keukenkastjes werken niet 
goed/stuk. Slijtage.

Scheur in garagemuur.
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LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X
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LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X
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LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X
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OVER VASTGOEDPRO

De woning in deze brochure wordt u aangeboden door een makelaar die is aangesloten bij de 

Nederlandse beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs, VastgoedPRO. Bij VastgoedPRO 

zijn ruim 800 makelaars en taxateurs door geheel Nederland aangesloten. De vereniging zorgt 

onder andere voor kwaliteitsbewaking en belangenbehartiging van haar leden. Dat betekent dat 

een makelaar of taxateur, die is aangesloten bij VastgoedPRO moet voldoen aan strenge 

toelatingseisen en jaarlijkse educatie. 





Let op: De verkopende makelaar behartigt de belangen van de verkoper van deze woning. Wilt u 

als koper ook een professional die u helpt bij de aankoop van uw woning, neem dan een 

VastgoedPRO aankoopmakelaar in de arm. Dat geeft u meer rust en zekerheid tijdens het 

aankoopproces. Daarnaast zorgt een VastgoedPRO aankoopmakelaar er ook voor dat u het juiste 

huis tegen de juiste prijs koopt zodat u nog jarenlang kunt genieten van uw aankoop. Ga naar 

www.vastgoedpro.nl voor een VastgoedPRO aankoopmakelaar bij u in de buurt. 





Alle verstrekte informatie moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod 

of om in onderhandeling te treden.
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Buurtinformatie - Emmen / Nieuw-Amsterdam-Centrum

Leeftijd

Huishoudens

Koop / Huur

49% 51% 1,2 per huishouden

www.devriesmakelaardij.nl



INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

'T DRENTSCHE HUYS 
MAKELAARS & TAXATEURS


Schooldijk 86

7844 KA Veenoord

0591 – 745 282

info@drentschehuys.nl

www.drentschehuys.nl


