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Noorderwijkweg 84 te Beverwijk 

 Karakteristieke, goed onderhouden 2-onder-1-kapwoning gelegen in de geliefde 
bomenbuurt. De woning heeft mooie jaren ’30 details, maar is gemoderniseerd. De lichte 

woonkamer met balkenplafond heeft aan de voorzijde een erker met glas-in-lood-ramen, een 
houtkachel en openslaande deuren naar de achtertuin. De semi-open keuken is v.v. diverse 
inbouwapparatuur. De praktische bijkeuken geeft toegang tot de moderne badkamer met 

inloopdouche. Op de eerste verdieping zijn er twee ruime slaapkamers (voorheen waren dit 
drie slaapkamers) met beide een dakkapel, waarvan één slaapkamer met wastafel en 

vlizotrap met toegang tot de bergzolder. De achtertuin is gelegen op het zuidoosten heeft een 
aluminium veranda met glazenschuifwand. De woning is gelegen op loopafstand van het 
centrum van Beverwijk in een kindvriendelijke buurt. Ideaal gelegen ten opzichte van 

voorzieningen zoals het openbaar vervoer, scholen, winkels, strand en zee en uitvalswegen. 
 

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.



 

 

 Indeling: 
Begane grond: 
Entree. Hal met meterkast, trapopgang en zwevend toilet met fonteintje. Royale, lichte woonkamer 
met balkenplafond, erker met glas-in-lood-ramen, houtkachel en openslaande deuren naar de tuin op 
het zuidoosten. Semi-open keuken met v.v. diverse inbouwapparatuur, te weten: vaatwasser (los), 
afzuigkap met schouw en keramische kookplaat. Bijkeuken met wasmachine-aansluiting, opstelling 
C.V.-combiketel, vaste kasten en deur naar de tuin. Vanuit de bijkeuken heeft u toegang tot de 
moderne badkamer uitgerust met inloopdouche en dubbele wastafel(meubel). 

Eerste verdieping: 
Overloop met dakkapel. Twee zeer ruime slaapkamers met beide een dakkapel (voorheen drie 
slaapkamers), waarvan één slaapkamer met wastafel en een vlizotrap met toegang tot de bergzolder.  

Tweede verdieping (bereikbaar via vlizotrap): 
Bergzolder (vliering) met dakkapel. 

Bijzonderheden: 
-  Karakteristieke jaren ’30 woning met mooie details; 
-  Veel lichtinval in de woonkamer door sfeervolle erker aan de voorzijde; 
- Grotendeels dubbel glas; 
- Achtertuin met aluminium veranda met glazenschuifwand gelegen op het zuidoosten; 
- Eerste verdieping voorzien van drie dakkapellen; 
- Pannendak is vernieuwd in ca. 2006; 
- Ideaal gelegen ten opzichte van winkels, scholen en uitvalswegen. 

 
 Algemene verkoopinformatie: 

Kadastrale gegevens:    
Gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, nummer 3064, grootte: 148 m2 
Bouwjaar:   ca. 1928 
Oplevering: In overleg. 
Inhoud:       ca. 294 m3 
Gebruiksopp. woonfunctie:     ca. 82 m2 
Overige inpandige ruimte:    ca. 21 m2 

 

 Bouwtechnische aspecten: 
Gevels: gemetselde stenen gevels.          
Kozijnen: Houten ramen en kozijnen. 
Vloeren: houten vloeren. 
Plafonds:  gipsplafonds. 
Isolatie: deels geïsoleerd (grotendeels dubbel glas). 
Schilderwerk binnen/buiten: goed/goed. 
Elektra: 6 groepen met twee aardlekschakelaars en meerfasestroom. 
Verwarming/warm water: C.V.-combiketel Remeha Tzerra (bouwjaar ca. 2017). 
Schuur/berging: aluminium veranda met glazenschuifwand. 
Voortuin en achtertuin: Voortuin. Achtertuin gelegen op het zuidoosten.angulik.nl 

 

 Kantooradres: Breestraat 153, 1941 EH te Beverwijk   



 

 

 Bijzonderheden: 
- Vochtplekken op zolder, deze komen waarschijnlijk vanuit de schoorsteen; 
-  Koper is ermee bekend dat de eigenaren het verkochte nooit zelf hebben gebruikt en zijn derhalve 

niet op de hoogte van eventuele (bouwkundige) gebreken aan het verkochte. In dit kader komen 
partijen uitdrukkelijk overeen dat dergelijke (bouwkundige) gebreken voor risico en rekening van 
koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden. 

 

 Clausules/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. 94 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 6.3 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 modelkoopakte, 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). 
 
Aansprakelijkheid Van Gulik Makelaars: 
Door Van Gulik Makelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door Van Gulik 
Makelaars verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een 
uitkering geeft.  
 
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.  
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Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Wijk aan Zee en Duin B 3064
Kadastrale objectidentificatie : 074800306470000

Locatie Noorderwijkweg 84
1943 DM  Beverwijk
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0375010000014222

Kadastrale grootte 148 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 104692 - 500189
Omschrijving Wonen

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.74800306470000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0375010000014222


Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 25 februari 2022
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
3064

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: Noorderwijkweg84



Vragenlijst over de woning

NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS  
EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 

Versie juli 2019 

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 
vervolgens zo snel mogelijk contact op met uw NVM-makelaar. Indien de vraag niet van toepassing is laat u de vraag 
op 'Niet beantwoord' staan. Een kopie van de vragenlijst over de woning wordt verstrekt aan de koper. Tevens wordt 
doorgaans een kopie van de vragenlijst als bijlage aan de koopakte gehecht. 

Gegevens over de woning: 
Adres te verkopen woning: Noorderwijkweg 84, 1943 DM 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? 
☐ ja  ☒ nee

Zo ja, welke? :  

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.) 

☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

Zo ja, welke zijn dat? : 

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.) 

☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking? : 

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

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, graag nader toelichten: : 

e Heeft u grond van derden in gebruik? ☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ 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) 

☐ ja  ☒ nee

 Zo ja, welke? :  

g Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? ☐ ja  ☒ nee

h Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? ☐ ja  ☒ nee
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 Zo ja, hoe lang nog? 
 

:  

i Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing 
daartoe? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot 
aanwijzing daartoe? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object? 
 

☐ ja  ☒ nee 

j Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag: 
 

€.......... 

 Duur: 
 

:  

k Is er sprake van onteigening? 
 

☐ ja  ☒ nee 

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

☐ n.v.t  ☐ ja  ☒ 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.) 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, welke is/zijn dat? 
 

:  

n Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, toelichting: 
 

:  

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

☐ ja  ☒ 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? 
 

☐ ja  ☒ nee 
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 Zo ja, welke? 
 

:  

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

☐ ja  ☒ 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.) 
 

☐ ja  ☒ 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  ☐ nee 

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

☐ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee 

 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? 

 
☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

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

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

c Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 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: 

 
: ? 

 Overige daken: 
 

: 2006 

b Heeft u last van daklekkages (gehad)? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

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

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

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

☒ ja  ☐ nee 

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

: Pannendak gehele huis 2006 

e Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? 
 

☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 
 

☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 
 

:  

f Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, toelichting: 
 

:  

g Zijn de dakgoten lek of verstopt? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, toelichting: 
 

:  

 
4. Kozijnen, ramen en deuren 
a Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het 

laatst geschilderd? 
 

: ? 

 Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? 
 

☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, door wie? 
 

:  

b Functioneren alle scharnieren en sloten? 
 

☒ ja  ☐ nee 

 Zo nee, toelichting: 
 

:  

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

☒ ja  ☐ nee 

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

:  

d Is er sprake van isolerende beglazing? 
 

☐ ja  ☐ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 
 

☐ ja  ☐ nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 
 

:  

e Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas? 
(Denk aan lekkende ruiten.) 
 

☐ ja  ☐ 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? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

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

☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, waar? 
 

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

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

d Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen?  
(Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend 
stucwerk, etc.) 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

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

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

f Is er sprake van vloerisolatie? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 
 

:  

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

 
☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

b Is de kruipruimte toegankelijk? 
 

☐ ja  ☐ nee 

 Is de kruipruimte droog? 
 

☐ meestal  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo nee of meestal, toelichting: 
 

:  

c Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? 
 

☐ soms  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja of soms, toelichting: 
 

:  

d Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van 
wateroverlast geweest? 
 

☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. 
kelder? 
 

☐ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee 

 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: 
 

: Remeha 2017 

 Leeftijd: 
 

: 5 jaar 
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 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 
 

: ? 

 Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? 
 

☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, door wie? 
 

:  

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) 
 

☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, wat is u opgevallen? 
 

:  

c Zijn er radiatoren die niet warm worden? 
 

☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

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

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar en welke? 
 

:  

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

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

f Heeft u vloerverwarming in de woning? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

g Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

h Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? 
 

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? 
 

: ☐ nader overeen te komen  ☐ ja  ☐ nee 

 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? 
 

☐ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee 
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 Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald? 
 

€.......... 

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

: ? 

j Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen 
voor het laatst gebruikt? 
 

:  

 Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? 
 

☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

k Is de elektrische installatie vernieuwd? 
 

☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, wanneer? 
 

: 2013 

 Zo ja, welke onderdelen? 
 

: Plaatsen groepenkast Hager 5 groepen, 2 
aardlekschakelaars en 1 hoofdschakelaar, aanleg 1 x 
kookgroep 

l Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? 
 

☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

 
8. Sanitair en riolering 
a Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? 

 
☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

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

☒ ja  ☐ nee 

 Zo nee, welke niet? 
 

:  

c Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? 
 

☒ ja  ☐ nee 

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

☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

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

☐ ja  ☒ nee 

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

:  

 
9. Diversen 
a Wat is het bouwjaar van de woning? 

 
: ? 

b Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, welke en waar? 
 

:  

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

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

d Is er sprake van loden leidingen in de woning? 
 

☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  
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e Is de grond verontreinigd? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport? 
 

☐ n.v.t  ☒ ja  ☐ nee 

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

☐ n.v.t  ☐ ja  ☒ nee 

f Is er een olietank aanwezig? 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? 
 

☐ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee 

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

:  

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? 
 

☐ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee 

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

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

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

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

 Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? 
 

☐ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee 

 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) 
 

☐ niet bekend  ☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, waar? 
 

:  

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

☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? 
 

: Aluminium veranda met glasschuifwand 

 Zo ja, in welk jaartal? 
 

: 2014 

 Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? 
 

: J&J tuinstyling 

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

☒ niet bekend  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke? 
 

:  

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

☒ ja  ☐ nee 

 Zo ja, welke label? 
 

:E  

 
10. Vaste lasten 
a Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? 

 
€ 230,- 



Vragenlijst over de woning 
 

 

 Belastingjaar? 
 

: 2021 

b Wat is de WOZ-waarde? 
 

€ 245.000,- 

 Peiljaar? 
 

: 2021 

c Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 
 

€.......... 

 Belastingjaar? 
 

:  

d Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 
 

€ 197,- 

 Belastingjaar? 
 

: 2021 

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

€.......... 

 Elektra: 
 

€.......... 

 Blokverwarming: 
 

€.......... 

 Anders: 
 

:  

 Te weten: 
 

€.......... 

f Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten?  
(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.) 
 

☐ ja  ☒ 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? 
 

☒ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee 

 Is de canon afgekocht? 
 

☒ n.v.t  ☐ ja  ☐ nee 

 Zo ja, tot wanneer? 
 

:  

h Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? 
 

☒ ja  ☐ nee 

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

☐ ja  ☒ nee 

 Zo ja, hoe hoog en waarvoor? 
 

:  

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

☐ ja  ☒ nee 

 Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal 
worden aangevraagd? 
 

:  

 Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar? 
 

€.......... 
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11. Garanties
a Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper?

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.) 
☐ ja  ☒ nee

Zo ja, welke? :  

12. Nadere informatie
a Overige zaken

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

: 



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. 
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Contactgegevens:  
Van Gulik Makelaars o.g. B.V. 
Breestraat 153 
1941 EH  Beverwijk 

Telefoon: 0251-221950 
E-mail: info@vangulik.nl

Internet: www.vangulik.nl

IBAN: NL57 INGB 0654 5668 28

KvK-nummer: 34072325

BIEDINGSFORMULIER 

Adres: Noorderwijkweg 84 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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