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Heemskerkerweg 118 te Beverwijk 

 
 

Op loopafstand van het centrum van Beverwijk staat deze leuke, 
uitgebouwde tussenwoning. De woning beschikt over een ruime, lichte 
woonkamer en een nette open keuken met lichtstraat. Op de eerste 

verdieping bevinden zich de nette badkamer en twee royale slaapkamers 
(voorheen drie slaapkamers) met de mogelijkheid om hier weer drie 

slaapkamers van de maken. De diepe achtertuin (ca. 15 meter) is op het 
noordwesten gelegen. Tenslotte is de woning gunstig gelegen, want naast 
alle gemakken van het centrum van Beverwijk is ook park “Overbos” op 

loopafstand gelegen.    
 
 
 

Vraagprijs: € 269.000,- k.k. 
 



 

 

OMSCHRIJVING 
 

Indeling:   
Entree. Hal met meterkast. Ruime, lichte woonkamer. Nette, open keuken met lichtstraat (ca. 
2014) v.v. diverse inbouwapparatuur, te weten: afzuigkap, combi-magnetron, koelkast (2019) 
en gaskookplaat. Bijkeuken met toiletruimte, wasmachine-aansluiting, opstelling droger en 
opstelling C.V.-combiketel.  

Eerste verdieping: overloop. Twee royale slaapkamers (voorheen drie slaapkamers). Keurige 
badkamer uitgerust met tweede zwevend toilet, douche(cabine), wastafel en designradiator.  
 
Tweede verdieping (bereikbaar via een vlizotrap): vliering. 
 
Bijzonderheden: 
-  De voorgevel is opnieuw opgemetseld (ca. 2009); 
- De woning is recent aan de buitenzijde geschilderd (voorzijde 2019, achterzijde 2018); 
- Er is een mogelijkheid om drie slaapkamers te creëren;  
- Aangebouwde bijkeuken; 
- Diepe achtertuin (ca. 15 meter) op het noordwesten voorzien van elektra; 
- Vrijstaand stenen schuur voorzien van elektra; 
- Gunstig gelegen ten opzichte van het centrum van Beverwijk en park “Overbos”.  
 
 

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE 
 
Plaats: Beverwijk 

Adres: Heemskerkerweg 118 
 
Kadastrale gegevens: 

Gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, 
nummer 2807, grootte 160 m² 

 
Bouwjaar: ca. 1911 
 
Oplevering: In overleg. 

Gebruiksoppervlakte woonfunctie: ca. 90 m² 
Gebruiksoppervlakte overige 
inpandige ruimten: Niet van toepassing. 
Gebruiksoppervlakte 
gebouwgebonden buitenruimte: 

 
Niet van toepassing. 

Gebruiksoppervlakte externe 
buitenruimte: ca. 14 m² 
 
Inhoud: ca. 312 m3 

 

 



BOUWTECHNISCHE ASPECTEN 

Bouwaard: Traditioneel. 

Gevels: Gemetselde stenen gevels. 

Kozijnen: Houten ramen en kozijnen. 

Vloeren: Houten vloeren. 

Plafonds: 

Kunststof plafond op de begane grond. 
Gipsplafond op de eerste verdieping. 
Aluminium plafond in de badkamer.  

Isolatie: Dakisolatie, muurisolatie en isolatieglas. 

Energielabel: F (voorlopig energielabel) 

Schilderwerk binnen/buiten: Goed. 

Elektra: 5 groepen. 

Verwarming/warm water: C.V.-combiketel Nefit HR (bouwjaar ca. 2019) 

Bijkeuken: 

Aangebouwde bijkeuken voorzien van wasmachine-
aansluiting, opstelling droger en opstelling C.V.-
combiketel.  

Schuur: Vrijstaande stenen berging v.v. elektra. 

Voor- en achtertuin: 
Voortuin. Achtertuin gelegen op het westen v.v. 
stopcontacten voor tuinverlichting.  

 
 

VASTE LASTEN 

Onroerend Zaak Belasting € 207,44 per jaar (2020) 

Gas € 47,- per maand (indicatie) 

Elektra Niet bekend. 

Water Niet bekend. 

Waterschapslasten Niet bekend. 

Rioolrechten € 197,24 per jaar (2020) 

Afvalstoffenheffing € 195,- per jaar (eenpersoons) (2020) 
 
 

BIJZONDERHEDEN 
 

- Soms gaan de spotjes knipperen, zwakker branden of vallen uit. Je dient de spotjes 
eerst voluit aan te zetten en dan dimmen. Echter doen ze dit soms ook als je de 
spotjes wel voluit aan hebt gezet.  



AANVULLENDE GEGEVENS 
 
Asbestclausule: 
Verkoper verklaart dat voor zover bekend in de onroerende zaak geen asbesthoudende 
stoffen/materialen aanwezig/verwerkt zijn. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende 
stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen 
en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze 
wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid 
van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking 
van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele 
ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als 
gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook 
voor rekening en risico van koper. 
 
Ouderdomsclausule:  
Kopers verklaren ermee bekend te zijn dat het hierbij verkochte, inmiddels ca. 109 jaar oud is. Dit 
betekent dat de eisen die aan bouwkwaliteit gesteld mogen worden, lager liggen dan bij nieuwe 
woonhuizen. Kopers aanvaarden alle in verband daarmee voorzienbare en/of te verwachten 
tekortkomingen van het onroerend goed, in het bijzonder wat betreft de fundering, gevels, 
leidingen voor elektriciteit, gas en water, de riolering, lozingen, daken, eventuele installaties en de 
aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht, ook voor zover die een tijdelijke belemmering 
kunnen zijn voor het normale gebruik in de zin van artikel 7:17 BW. Bouwkundige 
kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 omschreven 
woongebruik. 
 
Erfdienstbaarheden: 
Indien er op het object erfdienstbaarheden of kettingbedingen rusten, gaan deze over op de koper. 
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Het kan hierbij gaan om 
zakelijke rechten en/of kettingbedingen. Zakelijke rechten zijn verbonden aan een onroerende 
zaak. Kettingbedingen dienen door de eigenaar steeds opnieuw te worden opgelegd. Zakelijke 
rechten en kettingbedingen zijn bijna altijd terug te vinden in het eigendomsbewijs. Zakelijke 
rechten kunnen ook door verjaring ontstaan, dan zijn ze niet altijd terug te vinden in het 
eigendomsbewijs. 
 
Bodemverontreiniging: 
Het risico met betrekking tot bodemverontreiniging van het object, van welke aard dan ook, is 
voor de koper. Indien na de eigendomsoverdracht (of indien de feitelijke eerder plaatsvindt dan de 
juridische levering) blijkt dat de onroerende zaak is verontreinigd, in welke zin dan ook, is de 
verkoper niet aansprakelijk, tenzij hij van de verontreiniging op de hoogte was. 
 
Overbruggingshypotheek: 
Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan de verkoper om het verkochte desgewenst 
tijdelijk – tot uiterlijk de overeengekomen datum van levering – te bezwaren met een 
overbruggingshypotheek. Indien deze koopovereenkomst eerder in de openbare registers mocht zijn 
ingeschreven zal het bepaalde in artikel 3, lid 3, boek 7, van het Burgerlijk Wetboek derhalve niet 
van toepassing zijn ten nadele van de desbetreffende hypotheekhouder. Het vorenstaande laat 
uitdrukkelijk onverlet de verplichting van verkoper om het verkochte aan koper op de 
overeengekomen datum te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook. 
 
Aankopend makelaar/bouwkundige keuring: 
Van Gulik Makelaars raadt geïnteresseerden aan, vóór het doen van een bieding of bezichtiging 
eventueel een eigen (NVM-)makelaar en/of bouwkundige in te schakelen voor de begeleiding bij 
aankoop/bouwkundige keuring van de woning. 
  
Uitbrengen van biedingen: 
Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden, geven 
wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval een aspirant-koper geen gebruik wenst 
te maken van deskundige aankoopbegeleiding zulks in de vorm van een beëdigd of gecertificeerd 
makelaar; 
Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door de aspirant-koper wordt gekozen, 
dient deze: 
- Aan Van Gulik Makelaars naar genoegen aan te tonen dat het onderliggend voorstel voldoende 

financieel is gewaarborgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte 
van een uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkend financiële instelling of 
adviseur. 



- Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post en/of e-mail) aan Van 
Gulik Makelaars zijn toegezonden, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs. 

- Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) 
antwoordt met een acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het 
door aspirant-koper uitgebrachte voorstel.  

 
Details: 
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een koop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de 
hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken etc.) 
overeenstemming is bereikt. 
 
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening: 
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop 
als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. 
Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge 
overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt 
overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. 
 
Gunning: 
Verkoper behoudt zich het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. 
 
Koopakte: 
Behoudens nadere afspraken, gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de model-
koopakte, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen 
en vastgoeddeskundigen (NVM), de Consumentenbond en de “Vereniging Eigen Huis”. Bij het tot 
stand komen van een koopovereenkomst, wordt door Van Gulik Makelaars bovengenoemd model 
Koopovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt een waarborgsom (of bankgarantie) opgenomen, 
welke 10% van de koopsom bedraagt. De waarborgsom (of bankgarantie) dient binnen een 
termijn van 5 weken na mondeling overeenkomen te worden voldaan (of worden gesteld) op een 
derdenrekening van de notaris. Eventueel door de koper te maken voorbehouden (bijv. voor 
woonvergunning, financiering of Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.) worden alléén in de 
koopakte opgenomen indien deze uitdrukkelijk op het biedingsformulier zijn aangegeven.  
 
Notariskeuze: 
De kosten van de notaris zijn inbegrepen in de kosten koper en komen voor rekening van koper. 
De koper heeft dan ook het recht om de notaris te kiezen zowel qua prijs als qua locatie. Echter:  
1. Indien de kosten die door de notaris aan verkoper in rekening worden gebracht voor: 
 -   het aflossen en/of doorhalen van de hypotheek die op het verkochte rust en de kadastrale 
  inschrijving van de doorhaling van die hypotheek in totaal meer dan € 200,- (inclusief BTW 
  en inclusief kadastraal recht) per hypotheek bedraagt en  
 -  de kosten per telefonische overboeking meer dan € 20,- (inclusief BTW) bedraagt zal de 
  koper dit meerdere voor zijn rekening nemen.  
 Indien de notaris andere kosten aan verkoper doorberekent - tenzij die kosten betrekking 
 hebben op de persoonlijke of financiële situatie van verkoper zoals het nodig hebben van een 
 tolk door verkoper of bij een overdracht bij een nalatenschap - komen deze kosten ook voor 
 rekening van de koper.  
2. Indien koper een notaris kiest buiten de regio IJmond en de afstand vanaf het verkochte tot de 
 standplaats van de notaris bedraagt meer dan 15 kilometer dan behoudt verkoper zich het 
 recht voor om extra (reis-)tijd of eventuele volmachtkosten in rekening te brengen bij koper. 
Koper gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord. 
 
Bedenktijd: 
De koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
heeft bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint 
om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat tussen partijen opgemaakte koopakte (in kopie) 
aan de koper ter hand gesteld is. Ontvangst van (een kopie van) de koopakte bij het 
notariskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling aan koper. 
Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze 
verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, 
dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag zijn. 
 
Inschrijving: 
De koopakte is inschrijfbaar in de openbare registers van het Kadaster. Inschrijving heeft tot 
gevolg dat latere faillissementen, overdrachten, beslagen en een later gevestigd voorkeursrecht 
van de gemeente niet tegen de koper kunnen worden ingeroepen. 
 
 



Tolk: 
Bij onvoldoende kennis van de Nederlandse taal zijn wij wettelijk verplicht een tolk in te schakelen 
voor de overdracht van onroerende zaken. In overleg wordt een gediplomeerde en erkende tolk 
ingeschakeld. De kosten voor deze tolk zijn voor rekening van koper. 
 
Liberalisering energiemarkt: 
Per 1 juli 2004 is de energiemarkt volledig geliberaliseerd. Vanaf deze datum zijn consumenten en 
ondernemingen vrij in de keuze van een energieleverancier. Dit betekent dat bij verhuizing door 
kopers en verkopers de volgende stappen moeten worden ondernomen: 
1. De vertrekkende bewoner en nieuwe bewoner moeten een verhuizing, opzegging of nieuwe 

aanmelding twee weken voor de overdracht melden bij de leverancier. 
2. De vertrekkende bewoner en de nieuwe bewoner ontvangen meterstandformulieren van 

de eigen leveranciers. Zij dienen deze bij voorkeur gezamenlijk in te vullen (bijv. bij het 
afschouwen van de woning) en te ondertekenen tijdens de overdracht van de woning. 

3. De vertrekkende bewoner en de nieuwe bewoner dienen binnen 3 dagen na de 
overdracht de formulieren op te sturen naar de eigen leveranciers (het niet tijdig melden 
kan tot afsluiting leiden en de verkoper blijft verantwoordelijk voor de levering van 
diensten en alle daaruit voortvloeiende kosten totdat het verhuisformulier met alle 
gevraagde gegevens door de energieleverancier is ontvangen). 

4. Regelen van de wateraansluiting, warmtekrachtaansluiting en kabel tv/radio via de 
meterstandenformulieren van de energieleverancier(s) of indien dit niet mogelijk is, 
rechtstreeks bij deze bedrijven. 

 
Toelichtingsclausule NEN2580: 
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. 
Hoewel wij de woning met veel zorg hebben opgemeten kan het zijn dat er verschillen zijn in de 
afmetingen. Noch verkoper noch de makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze 
verschillen. De maatvoeringen worden door ons gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte 
maatvoering voor u van belang is, raden wij u aan de maten zelf te (laten) meten. 
 
Verkoopprocedure: vraag de makelaar welke verkoopprocedure op deze woning van 
toepassing is. 
 
Amsterdams biedsysteem: 
Zodra de woning op de markt komt, krijgt degene die als eerste, naar het oordeel van de 
verkoper, een als zodanig aanvaardbaar openingsbod heeft uitgebracht, de positie van eerste 
bieder. Tijdens de onderhandelingen met de eerste bieder kunnen bezichtigingen met andere 
koopgegadigden voor de woning gewoon plaatsvinden. Andere koopgegadigden wordt bij de 
bezichtiging gemeld dat er inmiddels een openingsbod van de eerste bieder rust op de woning 
(bedrag en naam bieder worden niet genoemd). Om de onderhandelingen met de eerste bieder af 
te breken, c.q. af te dwingen, hebben andere koopgegadigden de mogelijkheid om een éénmalig 
uiterst voorstel (STORINGSBOD) uit te brengen, welke hun koopsom aangeeft, alsmede hun 
voorwaarden (eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum, roerende zaken e.d.). 
Indien het storingsbod voor verkoper voldoende is om te verkopen zal de verkopend makelaar aan 
de eerste partij vragen zijn uiterst voorstel neer te leggen. Is dit voor de verkopende partij 
voldoende, dan zal de koop worden gesloten met de eerste partij. Indien het laatste voorstel voor 
verkoper niet voldoende is, zal met de uitbrenger van het beste storingsvoorstel de koop worden 
gesloten.  
 
Verkoop bij inschrijving: 
Vanaf het moment dat de woning op de markt komt, tot een door de verkoper aan te geven datum 
en tijdstip kunnen alle belangstellenden een eenmalig en uiterst voorstel uitbrengen. Hierbij 
maken wij de kanttekening dat de woning ook fysiek bezichtigd moet zijn. De verkoper maakt 
vervolgens een keuze uit alle biedingen, zonder dat de verkoop verplicht gesteld kan worden 
(expliciet voorbehoud recht van gunning en afweging al dan niet te verkopen). 
 
Reactie: 
Tot slot een verzoek: Van Gulik Makelaars en de verkoper(s) stellen het zeer op prijs indien u 
binnen een paar dagen uw reactie op de bezichtiging van de woning aan ons doorbelt. Ook 
wanneer u verder geen interesse in de woning heeft. 
 
  



Onderzoeksplicht koper: 
Hoewel er gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, 
dient er van te worden uitgegaan, dat deze brochure slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, 
jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. De koper 
heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. Van Gulik 
Makelaars kan u desgewenst verwijzen naar de betreffende instantie(s) en adviseert u uw eigen 
(NVM-)makelaar te raadplegen. 
 
Alle door Van Gulik Makelaars en de door verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien 
worden als een uitnodiging tot nader overleg, dan wel tot het uitbrengen van een bod.  
 
Gratis waardebepaling: 
Bent u zelf ook benieuwd naar de (over)waarde van uw eigen woning? Dan komen wij graag langs 
voor een vrijblijvende waardebepaling van uw woning. 
 
Ook kunnen wij u informatie geven over hoe de verkoop en/of aankoop van een woning precies in 
zijn werk gaat. Van Gulik Makelaars biedt u altijd een aantrekkelijk tarief! 
 
Indien u hiervoor interesse heeft, kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie kunt u 
kijken op onze internetsite: www.vangulik.nl. 
 
 

CONTACTGEGEVENS 
 
Voor meer informatie en/of een bezichtiging van de woning kunt u contact 
opnemen met Van Gulik Makelaars:  
Adres:      Breestraat 153  
Postcode en plaats:  1941 EH te Beverwijk 
Telefoonnummer:  0251 - 22 19 50 
E-mailadres:    info@vangulik.nl 
Website:     www.vangulik.nl 
 
U kunt ook contact opnemen met uw eigen (NVM-)makelaar. 
 

mailto:info@vangulik.nl
http://www.vangulik.nl/


Lijst van zaken 
 

Persoonlijke gegevens 
Adres te verkopen woning: Heemskerkerweg 118, 1945 TH Beverwijk 
Datum:  

 
 
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en soms niet in 
de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen. 
 
Let op! Indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent een zaak en/of indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt 
over een zaak betekent dit dat de betreffende zaak wordt meegenomen door verkoper en dus niet achterblijft in de 
woning. 
  Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

N.v.t. 

Woning 
Interieur 
Verlichting, te weten: 

 Inbouwspots/dimmers ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Losse (hang)lampen ☐ ☒ ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
 "loshangende" spots aan het plafonds gaan mee. 

Plafonnaire in de hal gaat ook mee 
☐ ☐ ☐ ☒ 

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
 kast in de slaapkamer en logeerkamer gaan mee. ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

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 ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

(Voorzet) openhaard  ☒ ☐ ☐ ☐ 
Toebehoren openhaard ☐ ☒ ☐ ☐ 
Houtkachel ☐ ☐ ☐ ☒ 
(Gas)kachels ☒ ☐ ☐ ☐ 

  



Lijst van zaken 
 

  Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

N.v.t. 

Designradiator(en) ☒ ☐ ☐ ☐ 
Radiatorafwerking ☒ ☐ ☐ ☐ 
Overige, te weten: 

 Spiegelwanden ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Schilderij ophangsysteem ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

 
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 ☐ ☒ ☐ ☐ 
 wasmachine en droger gaan mee ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Keukenaccessoires, te weten: 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

 
Sanitair/sauna 
Toilet met de volgende toebehoren: 

 Toilet ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Toiletrolhouder ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Toiletborstel(houder) ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Fontein ☒ ☐ ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Badkamer met de volgende toebehoren: 
 Ligbad ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Jacuzzi/whirlpool ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Douche (cabine/scherm) ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Stoomdouche (cabine) ☐ ☐ ☐ ☒ 

  



Lijst van zaken 
 

  Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

N.v.t. 

 Wastafel ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Wastafelmeubel ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Planchet ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Toiletkast ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Toilet ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Toiletrolhouder ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Toiletborstel(houder) ☒ ☐ ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Sauna met toebehoren ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 
Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing 
Schotel/antenne ☐ ☐ ☐ ☒ 
Brievenbus ☐ ☐ ☐ ☒ 
(Voordeur)bel ☒ ☐ ☐ ☐ 
Alarminstallatie ☐ ☐ ☐ ☒ 
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie ☒ ☐ ☐ ☐ 
Rookmelders ☐ ☐ ☐ ☒ 
Screens/rolluiken ☐ ☐ ☐ ☒ 
CV met toebehoren ☒ ☐ ☐ ☐ 
(Klok)thermostaat ☒ ☐ ☐ ☐ 
Warmwatervoorziening, te weten: 

 Via CV-installatie ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Boiler ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Close-in boiler ☐ ☐ ☐ ☒ 
 Geiser ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Mechanische ventilatie ☐ ☐ ☐ ☒ 
Luchtbehandeling ☐ ☐ ☐ ☒ 
Airconditioning met toebehoren (aantal: .....) ☐ ☐ ☐ ☒ 
Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting ☒ ☐ ☐ ☐ 
Veiligheidsschakelaar wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 
Waterslot wasautomaat ☐ ☐ ☐ ☒ 
Zonnepanelen ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 

  



Lijst van zaken 
 

  Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

N.v.t. 

Tuin 
Inrichting 
Tuinaanleg/bestrating ☒ ☐ ☐ ☐ 
Beplanting ☒ ☐ ☐ ☐ 
vrijstaande bloempotten ☐ ☒ ☐ ☐ 
Verlichting/installaties 
Buitenverlichting ☒ ☐ ☐ ☐ 
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder ☒ ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ ☒ 
Bebouwing 
Tuinhuis/buitenberging ☒ ☐ ☐ ☐ 
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging ☒ ☐ ☐ ☐ 
(Broei)kas ☐ ☐ ☐ ☒ 
Beide werkbanken blijven staan. ☒ ☐ ☐ ☐ 
Kast in de schuur en bankschroef ☐ ☒ ☐ ☐ 
Overig 
Overige tuin, te weten: 

 (Sier)hek ☒ ☐ ☐ ☐ 
 Vlaggenmast(houder) ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 
  ☐ ☐ ☐ ☒ 

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

Ja Nee Gaat 
mee 

Moet worden 
overgenomen 

CV/geiser/boiler ☐ ☒ ☐ ☐ 
Keuken/tuin/kozijnen ☐ ☒ ☐ ☐ 
Intelligente thermostaten e.d. ☐ ☒ ☐ ☐ 
Stadsverwarming ☐ ☒ ☐ ☐ 
Zonnepanelen ☐ ☒ ☐ ☐ 
-  ☐ ☒ ☐ ☐ 
-  ☐ ☒ ☐ ☐ 
Bijlage(n) over te nemen contracten: 

  
  

 
Voor akkoord, 
 
 
 
 
De opdrachtgever/verkoper, 
(en echtgeno(o)t(e)/partner) 
 
plaats en datum:  

Koper, 
(en echtgeno(o)t(e)/partner) 
 
plaats en datum:  

 



BETREFT

Wijk aan Zee en Duin B 2807
UW REFERENTIE

Heemskerkerweg118

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Wijk aan Zee en Duin B 2807
Kadastrale objectidentificatie : 074800280770000

Locatie Heemskerkerweg 118
1945 TH  Beverwijk
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 160 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 105648 - 500592
Omschrijving Wonen

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.74800280770000
https://www.kadaster.nl/contact


Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Wijk aan Zee en Duin
B
2807

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Heemskerkerweg118
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE  
GOEDEREN NVM 
 
 
Vragenlijst voor de verkoop van een woning 
 
Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. Als u twijfelt 
over de juiste beantwoording, of als u een vraag niet begrijpt, zet dan een vraagteken voor de vraag. Neem dan zo 
snel mogelijk contact op met uw NVM-makelaar.  
(* Een kopie van deel B wordt verstrekt aan de koper en kan, indien partijen dit wensen, als bijlage aan de koopakte 
gehecht worden.) 
 
DEEL B 
 
Persoonlijke gegevens 
Adres te verkopen perceel Heemskerkerweg 118 te Beverwijk 

 
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? 
Nee 

 

b. Zijn er voor zover u bekend 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 : nvt 
 

c. Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u 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? : nvt 
 

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 : nvt 
 

e. Heeft u grond van derden in gebruik? Nee 
 

 Zo ja, welke? : nvt 
 

f. 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 etc.?  
(Bijvoorbeeld recht van overpad, 1e recht van koop verstrekt aan derden, lopende, geschillen 
afspraken met betrekking tot gebruik van grond aan of van derden, verhuur, optiebedingen, etc.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : nvt 
 

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? : nvt 
 

i. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht? Nee 
 

 Is er sprake van een gemeentelijk of rijksmonument? Nee 
 

 Is er sprake van een beeldbepalend object? Nee 
 

j. Is er sprake van ruilverkaveling? Nee 
 

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? 

 
Nee 

 

 - welk gedeelte is verhuurd? : nvt 
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 - welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? : nvt 
 

 - welke zaken zijn van de huurder en mag hij 
verwijderen bij ontruiming?  
(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen) 

: nvt 

 

 - heeft de huurder een waarborgsom gestort? Ja / Nee 
 

 Zo ja, hoeveel? € _______________ 
 

 - heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Nee 
 

 Zo ja, welke? : nvt 
 

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.) 

Nee 
 

 Zo ja, welke is/zijn dat? : nvt 
 

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee 
 

 Zo ja, toelichting : nvt 
 

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

Nee 
 

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

Nee 
 

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

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

Nee 

 

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

: woning 
 

t. Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja 
 
2. Gevels 
a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? Nee 
 

 Zo ja, waar? : nvt 
 

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

 Zo ja, waar? : nvt 
 

c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Ja / Nee 
 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Nee 
 

d. Zijn de gevels ooit gereinigd? Ja 
 

 Zo ja, volgens welke methode? : Het stucwerk op de buitengevel is vervangen door 
steenstrips 

 
3. Dak(en) 
a. Hoe oud zijn de daken?  
 Platte daken : Op het dak van de uitbouw is vervangen in 2006 
 

 Overige daken : Het dak van het huis is twee jaar geleden (2018) geheel 
vervangen door een erkent loodgieters bedrijf 

 

b. Heeft u last van daklekkages (gehad)? Ja 
 

 Zo ja, waar? : In de woonkamer en slaapkamer 
 

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

Nee 
 

 Zo ja, waar? : nvt 
 

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

e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Nee 
 

 Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?  Ja 
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f. Zijn de regenwaterafvoeren in orde? Ja 
 

 Zo nee, toelichting : nvt 
 

g. Zijn de dakgoten in orde? (Bijvoorbeeld lekkage.) Ja 
 

 Zo nee, toelichting : _______________________________________________ 
 
4. Kozijnen, ramen, en deuren 
a. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het 

laatst geschilderd? 
: De voorkant van het huis in 2019. De gehele achterkant 

in 2018 
 

 Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Nee 
 

b. Functioneren alle scharnieren en sloten? Nee 
 

 Zo nee, toelichting : Slot op de wc beneden 
 

c. Zijn alle sleutels aanwezig? Ja 
 

d. Is er sprake van isolerende beglazing?  Ja 
 

e. Is er bij isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? Nee 
 

 Zo ja, waar? : nvt 
 
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? : nvt 
 

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

 Zo ja, waar? : nvt 
 

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

Nee 
 

 Zo ja, waar? : nvt 
 

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? : nvt 
 

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

Ja 
 

 Zo ja, waar? : Het kleine stukje vloer tussen kamer en tuindeur 
 

f. Is er sprake van vloerisolatie? Ja 
 
6. Kelder, kruipruimte en fundering 
a. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee 
 

 Zo ja, waar? : nvt 
 

b. Is de kruipruimte toegankelijk? Nee 
 

c. Is de kruipruimte droog? Ja 
 

d. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?  Nee 
 

e. 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 
 
7. Installaties 
a. Is er een CV-installatie aanwezig? Ja 
 

 Zo ja, welk type CV-ketel is het en hoe oud is deze? : CV ketel is vorig jaar (2019) vervangen met expansievat 
 

 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? : nvt. vorig jaar vervangen 
 

b. Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de CV-installatie noodzakelijk? Nee 
 

 Zo ja, hoe vaak? : nvt 
 



4 

 

c. Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee 
 

 Zo ja, welke? : nvt 
 

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

 Zo ja, waar? : nvt 
 

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

 Zo ja, waar? : nvt 
 

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

 Zo ja, welke? : nvt 
 

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

: 2015 

 

h. Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja 
 

i. Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee 
 

 Zo ja, wanneer? : nvt 
 

 Zo ja, welke onderdelen? : _______________________________________________ 
 

j. Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties? Nee 
 

 Zo ja, welke? : nvt 
 

k. Zijn er andere installaties met gebreken? Nee 
 

 Zo ja, welke en welke bijzonderheden? : nvt 
 
8. Sanitair en riolering 
a. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? Nee 
 

 Zo ja, welke? : nvt 
 

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

 Zo nee, welke niet? : nvt 
 

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? : nvt 
 

e. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? Nee 
 
9. Diversen 
a. Wat is het bouwjaar van de woning? : _______________________________________________ 
 

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

 Zo ja, welke en waar? : nvt 
 

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? Ja / Nee 
 

 Zo ja, waar? : Niet bekend 
 

e. Is de grond voor zover bekend verontreinigd? Nee 
 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport? Ja / Nee 
 

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

f. Is er voor zover bekend een olietank aanwezig? Nee 
 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? Ja / Nee 
 

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Ja / Nee 
 

g. Is er sprake van overlast door ongedierte in en om de woning? (Muizen, ratten, kakkerlakken etc.) Nee 
 

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

 Is deze aantasting al eens behandeld? Ja / Nee 
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 Zo ja, wanneer? : nvt 
 

 Zo ja, door welk bedrijf? : nvt 
 

i. Is er voor zover bekend 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 betonelementen vb. 
balkons kunnen aangetast zijn.) 

Nee 

 

j. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? Nee 
 

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? : nvt 
 

 Zo ja, in welk jaartal? : nvt 
 

 Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? : nvt 
 

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

Nee 
 

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

 Zo ja, welke label? : _______________________________________________ 
 
10. Vaste lasten 
a. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerende zaakbelasting? € 207,44 
 

 Belastingjaar : 2020 
 

b. Wat is de WOZ-waarde? € 206.000 
 

 Peiljaar? : 2020 
 

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € _______________ 
 

 Belastingjaar? : waterschapslasten nog niet bekend 
 

d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? € 197,24 
 

 Belastingjaar : 2020 
 

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: € plm. € 47,00 
 

 Elektra: € plm. 4,50 p/m 
 

 Blokverwarming: € nvt 
 

f. Zijn er leasecontracten? (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, CV-ketel etc.) Nee 
 

 Zo ja, welke? : nvt 
 

 Hoe lang lopen de contracten nog? : nvt 
 

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

 Heeft u alle canons betaald? Ja / Nee 
 

 Is de canon afgekocht? Ja / Nee 
 

 Zo ja, tot wanneer? : nvt 
 

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? : nvt 
 

 Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee 
 

 Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per jaar? € nvt 
 
11. Garanties 
 Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper zoals 

dakbedekking, CV-installatie, dubbele beglazing, GIW-garantie etc? 
Nee 

 

 Zo ja, welke? : nvt 
 
Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 
geen 

Ondertekening 



 

 
Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen (NVM). Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsbank en liggen op ons kantoor ter inzage. 

De verstrekte informatie kan slechts opgevat worden als uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

Pagina 1 van 2 

Contactgegevens: 
Van Gulik Makelaars o.g. B.V. 
Breestraat 153 
1941 EH  BEVERWIJK 
 
Telefoon: (0251) 22 19 50 
E-mail: info@vangulik.nl 
 
Internet: www.vangulik.nl 
IBAN: NL57 INGB 0654 5668 28 
KvK-nummer: 34072325 

 
 

 
 
 

BIEDINGSFORMULIER 
 
BETREFFENDE: Heemskerkerweg 118 te Beverwijk 
 
Hierbij verklaart ondergetekende bekend te zijn met de inhoud van de verkoopbrochure en onder die voorwaarden 
een bod uitbrengt op bovenvermeld perceel van: 
 
BIEDING: 
 
€ kosten koper 
 
Zegge: kosten koper 

Naam hypotheekadviseur: 

Telefoonnummer hypotheekadviseur: 
 
ONTBINDENDE VOORWAARDEN:  
Onder voorbehoud van 
financiering: 

 Ja, bedrag: €  

 Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 

 Nee 
Overige voorbehouden 
(indien van toepassing):  
 

 Bouwtechnische keuring 

 Verkoop eigen woning 

 Definitieve echtscheiding 

 Overig: 
 

Lijst van roerende zaken 
akkoord: 

 Ja  Nee  
Indien u niet akkoord bent, dan graag een toelichting: 
 

Aanvaarding:  Conform wens verkoper, namelijk: 

 Anders, namelijk: 
Notaris:  Nog nader te bepalen 

 Notariskantoor:  
Bieder(s) verklaart/verklaren dit object te 
hebben bezichtigd op:  

 
d.d.: 

 
Overig:  
Indien uw huidige woning (nog) 
verkocht moet worden: 

Heeft u interesse in een vrijblijvende waardebepaling van uw woning? 
 Ja, neem contact met mij op!  
 Nee 
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Persoonsgegevens bieder: 
 
Achternaam:  
 
Voornamen (volledig):  

Geboorteplaats:  

Geboortedatum:  
 
Straatnaam:  
 
Postcode / plaats:  

E-mailadres:  

Telefoon:  

Burgerlijke staat: 

ongehuwd / partnerregistratie / samenlevingscontract / gehuwd in gemeenschap van 
goederen / gehuwd onder huwelijkse voorwaarden / weduw(e)(naar)*  

 
Persoonsgegevens partner: 
 
Achternaam:  
 
Voornamen (volledig):  

Geboorteplaats:  

Geboortedatum:  
 
Straatnaam:  
 
Postcode / plaats:  

E-mailadres:  

Telefoon:  

Burgerlijke staat: 

ongehuwd / partnerregistratie / samenlevingscontract / gehuwd in gemeenschap van 
goederen / gehuwd onder huwelijkse voorwaarden / weduw(e)(naar)* 

 
Indien verkoper dit bod accepteert, is ondergetekende verplicht de woning te kopen conform de voorwaarden 
genoemd in de model koopovereenkomst, zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en 
Taxateurs in onroerende goederen NVM, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. In deze koopovereenkomst 
zal een boetebeding worden opgenomen van 10 % van de koopsom. Ondertekening van het koopcontract dient 
binnen 3 dagen na acceptatie van het bod plaats te vinden. De waarborgsom (of bankgarantie) bedraagt 10 % van 
de koopsom en dient te worden voldaan aan de notaris. Eventueel door koper te maken voorbehouden (zoals het 
verkrijgen van een hypotheek (eventueel met Nationale Hypotheek Garantie)  of  met het laten uitvoeren van een 
bouwkundige keuring ) kunnen alleen worden opgenomen indien deze uitdrukkelijk op dit biedingsformulier zijn 
vermeld. Verder verklaart de ondergetekende akkoord te zijn met het feit dat de in de brochure genoemde clausules 
(zoals een ouderdomsclausule, eventuele aanwezigheid van asbestclausule, e.d.) in de koopovereenkomst worden 
opgenomen. 
 
 
Datum:  Datum:   
Handtekening bieder:  Handtekening partner:   
   
 
 
   
   
 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
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