Ervaar de combinatie van comfort, luxe en ruimte
Herenhuizen van deze klasse en luxe kom je zelden tegen. We hebben het hier natuurlijk over
de woningen aan de Zeedijk. Bent u iemand die gevoel heeft voor klasse, wil wonen langs aan
de Vecht of een woning zoekt met twee parkeerplaatsen? Zoek dan niet verder, want dan is
deze parel iets voor u.
Deze bijzondere stadsvilla is gelegen nabij het oude stadscentrum van Utrecht. Een statig
herenhuis met een zeer moderne uitstraling en maar liefst 224 m² aan woonoppervlakte.
Hierdoor is de woning uitermate geschikt voor grote families of voor mensen die vanuit huis
werken. De woning is gelegen in de Zijdebalen, een wijk die bekend staat om de centrale
ligging op de oude Bemuurde Weerd en is dus van oudsher onlosmakelijk onderdeel van het
centrum van de stad Utrecht. Alle diverse voorzieningen van de binnenstad zijn op loop- of
fietsafstand bereikbaar. Van supermarkt tot de biologische winkel, van sportschool tot het
bekende Venezia IJs op de Oudegracht. Kortom, alle winkels, cafés, restaurants, musea, de
grachten en werfkelders die onze stad Utrecht zo maakt!
Indeling:
Via de Jongeneelstraat betreed je de parkeergarage waar twee toegewezen parkeerplaatsen
direct achter de woning zijn gesitueerd. Via de parkeerkelder betreedt u de woning via het
souterrain.
Souterrain
In het souterrain is een werkkamer gerealiseerd met veel lichtinval en bergruimte. Al met al,
perfect voor mensen die vanuit huis werken.
Begane grond
Bijzonder riante entree. Bij binnenkomst valt het gelijk op hoe bijzonder deze woning is door
de speelse split level entry en het vele raamwerk wat een prachtige doorkijk geeft door de
woning. Via de trap omhoog komt u op de eerste verdieping.
Eerste verdieping
Via de zwarte taatsdeuren komt u binnen in de leefkeuken. Deze keuken is voor de heuse
thuiskok die graag wil uitpakken. De keuken is voorzien van een luxe afwerking door de
hoogglans kasten en het naadloze keukenblad, veel bergruimte en diverse inbouwapparatuur,
zoals twee Simons combi-ovens, plafond afzuigkap, koel-/vriesinstallatie, Quooker en een
vaatwasser. Naast de keuken is er een ruime eetkamer waar u met de hele familie kunt zitten.
Op de warme dagen kunt u gebruik maken van de luxe schuifdeur waardoor de sfeer van
buiten naar binnen wordt gehaald. Via de schuifdeur betreedt u de fraaie en verzorgde tuin
met een groot terras gelegen op het westen. In de tuin is een ruime schuur voor al uw spullen.
Ook kunt u doorlopen naar de gezamenlijke binnentuin. Mocht u zich even willen terugtrekken
dan kunt u rustig zitten aan de voorzijde van de woning bij het Franse balkon, hier kunt in alle
rust genieten met het uitzicht op de Vecht.
Tweede verdieping
Open trap waarbij u gelijk binnenkomt in de woonkamer van maar liefst circa 45m²! Ook hier
kunt u genieten van het uitzicht of aan de achterzijde van de woning genieten van de zon op
het op het westen gelegen balkon.

Derde verdieping
Overloop die toegang biedt tot twee slaap-/werkkamers. Tussen de twee slaapkamers is er
een luxe badkamer in een U-vorm met dubbele wastafel met wastafelmeubel, inloopdouche
en toilet. De badkamer is bij beide slaapkamers te betreden via een schuifdeur.
Vierde verdieping
Overloop welke toegang biedt tot alle kamers op deze verdieping, waaronder de grote
slaapkamer aan de voorzijde van de woning. Hier heeft u twee Franse balkons én het beste
uitzicht van de hele woning; over de Vecht. Daarnaast is deze etage voorzien van een
slaapkamer aan de achterzijde van de woning, de wasruimte en een badkamer. In de badkamer
is een toilet, wastafel in wastafelmeubel en een luxe ligbad.
Kortom, een prachtige woonlocatie in een prachtig luxe herenhuis, nabij de historische
binnenstad én met alle voorzieningen binnen handbereik. Oftewel; in alle rust genieten van het
stadse leven!
Bijzonderheden
- Zeer centrale ligging;
- Gelegen langs de Vecht welke overgaat in de Oudegracht;
- Twee toegewezen parkeerplaatsen;
- Eigen tuin, zeer rustig gelegen met veel privacy;
- 2 badkamers;
- Op alle woonlagen is een fraaie gietvloer gestort;
- Energielabel A;
- De woning is voorzien van houten kozijnen aan de voorzijde van de woning en aluminium
(zwart) kozijnen aan de achterzijde van de woning. Beide met dubbele beglazing;
- Verwarming en warm water door middel van stadsverwarming;
- Oplevering in overleg.
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.
Interesse in deze woning? Neem je eigen NVM aankoopmakelaar mee.

Object gegevens
Soort woning
Type woning
Bouwjaar

Herenhuis
Tussenwoning
2017

Maten object
Inhoud woning
Gebruiksoppervlakte woonfunctie

795 m3
224 m2

Details
Ligging

Schuur / berging
Garage
Kabel

Aan water, aan rustige weg, in centrum, in woonwijk,
open ligging, aan vaarwater
Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, TV kabel,
Schuifpui, Frans balkon, Domotica, Natuurlijke ventilatie
Vrijstaand hout
Parkeerkelder, twee parkeerplaatsen 13 m²
Ja

Energie
Energielabel

A

Tuin gegevens
Tuin
Hoofdtuin
Positie
Kwaliteit

Achtertuin, zonneterras
Achtertuin
West
Verzorgd

Voorzieningen

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Indexnummer
Soort

Zeedijk 6
3513 DA Utrecht
Lauwerecht
C / 9350
1
Volle eigendom

Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Indexnummer
Soort

Zeedijk 6
3513 DA Utrecht
Lauwerecht
C / 9350
15
Volle eigendom

Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Indexnummer
Soort

Zeedijk 6
3513 DA Utrecht
Lauwerecht
C / 9350
14
Volle eigendom

Adres gegevens
Adres
Postcode / plaats
Provincie
Locatiekaart

Zeedijk 6
3513 DA Utrecht
Utrecht

Lijst van zaken
Blijft
achter

Woning
Interieur

Verlichting, te weten:
- Inbouwspots/dimmers
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers
- Losse (hang)lampen
(Losse)kasten, legplanken, te weten:
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 met toebehoren
Allesbrander
Houtkachel
(Gas)kachels

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

n.v.t.

Blijft
achter
Designradiator(en)
Radiatorafwerking
Overig, 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
Keukenaccessoires, te weten:
Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:
- Toilet
- Toiletrolhouder
- Toiletborstel(houder)
- Fontein

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

n.v.t.

Blijft
achter
Badkamer met de volgende toebehoren:
- Ligbad
- Jacuzzi/whirlpool
- Douche (cabine/scherm)
- Stoomdouche (cabine)
- Wastafel
- Wastafelmeubel
- Planchet
- Toiletkast
- Toilet
- Toiletrolhouder
- Toiletborstel(houder)
Sauna met toebehoren

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne
Brievenbus
Kluis
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
(Klok)thermostaat
Airconditioning
Warmwatervoorziening, te weten:
- CV-installatie
- Boiler
- Geiser
Screens
Rolluiken
Zonwering buiten
Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
-

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

n.v.t.

Blijft
achter
Telefoonaansluiting/internetaansluiting
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Zonnepanelen
Oplaadpunt elektrische auto

Tuin
Inrichting

Tuinaanleg/bestrating
Beplanting
Verlichting/installaties

Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas

Overig

Overige tuin, te weten:
- (Sier)hek
- Vlaggenmast(houder)
-

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

n.v.t.

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

Bijlage(n) over te nemen contracten:
-

Ja

Nee

Gaat mee

Moet
worden
overge
nomen

CMS titel
U kunt de tekst van de CMS pagina voor de brochure aanpassen onder Instellingen >
Templates > Vrije tekst pagina's. Het indexnummer van deze pagina is 8010.
Qua opmaak kunt u alleen gebruik maken van cursief, onderstreept en dikgedrukt.

Lauteslager Makelaars
Catharijnesingel 100
3511 GV, UTRECHT
Tel: 030-2315186
E-mail: info@lauteslager.nl

Kadastrale kaart

Uw referentie: Zeedijk 6

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 1000

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Lauwerecht
C
918

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 6 juli 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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.

Vragenlijst voor de verkoop van uw woning
Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verkoper verplicht ben t om uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning, ook als die
informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. Als gebreken en dergelijke tijdig gemeld worden, kunnen wij ervoor zorgen da t daarover
goede afspraken met de koper gemaakt worden. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde gebreken geheel voor rekening en risico van de
koper komen. Als het gebrek niet ter sprake komt loopt u het risico dat de koper u daar achteraf alsnog aansprakelijk voor st elt. De kosten
kunnen (dan) soms (zo) hoog oplo pen dat u als u dat van te voren had geweten nooit tot verkoop zou zijn overgegaan.

Deel B. Object gegevens
Dit deel is bedoeld om u te helpen bij het verzamelen van informatie over het huis en zal t.z.t. als bijlage bij de
koopovereenkomst worden gevoegd. Vul de lijst zo volledig mogelijk en naar waarheid in.
JA NEE
1.

BIJZONDERHEDEN

Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog

X

andere, eventueel aanvullende notariële of onderhandse

Zo ja, dan graag een kopie van de betreffende
overeenkomst aan de makelaar overhandigen.

akten opgesteld van de woning?
Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspra -

X

Zo ja, welke zijn dat:

X

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking:

X

Zo ja, dan graag nader toelichten:

Heeft u grond van derden in gebruik?

X

Zo ja, welke:

Rusten er voorzover u weet rechten op het perceel zoals

X

Zo ja, welke:

ken gemaakt over aangrenzende percelen

(bijv. met betrekking tot

de erfafscheiding(en), gebruik van sc h uur of tuin etc?)

Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de
kadastrale eigendomsgrenzen?

(Bijv. stu kjes grond die u van de ge -

meente in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren)

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

erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden,
kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen,
voorkeursrechten, optierechten, concurre ntiebedingen etc.?
Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing?

X

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

X

Is of wordt het pand aangewezen als:

X

a.

als beschermd monument;

b.

tot beschermd stads- of dorpsgezicht;

c.

gemeentelijk monument;

d.

“beeldbepalend pand.”

Is er sprake van ruilverkaveling?

X

Is er sprake van onteigening?

X

Zo ja, hoelang nog?

Paraaf opdrachtgever:

Vragenlijst voor de verkoop van uw woning
Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij

X

anderen in gebruik?
Zo ja;
Is er een huurcontract?
Welk gedeelte is verhuurd?
Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?
Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij
ontruiming?
Heeft de huurder een waarborgsom gestort?

Zo ja, hoeveel?

Hebt u nog andere afspraken met de huurders gemaakt?

Zo ja, welke:

Zijn er over de woning procedures gaande bij de rechter, de

X

Zo ja, welke:

Is er bezwaar gemaakt tegen de beschikking WOZ?

X

Zo ja, toelichting:

Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of

X

Zo ja, welke:

huurcommissie of een andere instantie?

herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet of
niet naar behoren zijn uitgevoerd?
Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij

X

verkoop van de woning voor een deel kunnen worden
teruggevorderd?
Is de woning onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit

X

onbewoonbaar verklaard geweest?
Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? (Bijv.

X

omdat het een voormalig bedrijfs onroerend goed is of een
woonhuis met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend
verbouwd hebt)
X

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel,
opslag)
Is dat gebruik volgens de gemeente t oegestaan?
Is dat gebruik volgens de splitsingsakte toegestaan?
2.

GEVELS

JA

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend

NEE

X

Zo ja, waar:

X

Zo ja, waar:

X

Zo ja, volgens welke methode:

vochtige plekken op de gevels?
Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de
gevels aanwezig?
Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd?

X

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd?
Zijn de gevels ooit gereinigd?

Paraaf opdrachtgever:

Vragenlijst voor de verkoop van uw woning
3.

DAK(EN)

JA

NEE

Hoe oud zijn de daken van het appartementencomplex?

Platte daken: 2017
Overige daken:

Heeft u last van daklekkages (gehad)?

X

Zo ja, waar:

Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de

X

Zo ja, waar:

dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende,
beschadigde en/of aangetaste dakdelen?
Is het dak van het appartementencomplex al eens

X

(gedeeltelijk) vernieuwd c.q. gerepareerd?
Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd?

X

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

X

Zo nee, toelichting:

Zijn de dakgoten in orde (Bijv. lekkage)?

X

Zo nee, toelichting:

4.

JA

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

NEE

Wanneer zijn de kozijnen voor het laatst geschilderd?

Jaar: 2017

Is dit gebeurd door een erk end schildersbedrijf?
Functioneren alle scharnieren en sloten?

X

Zijn alle sleutels aanwezig?

X

Is er sprake van isolerende beglazing?

X

Is er bij isolerende beglazing sprake van condensvorming

Zo nee, toelichting:

Zo ja, volledig
X

Zo ja, waar:

tussen het glas?
5.

VLOEREN, PLAFONDS EN WANDEN

JA

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht

NEE

X

Zo ja, waar:

X

Zo ja, waar:

X

Zo ja, waar:

X

Zo ja, waar:

X

Zo ja, waar:

in vloeren, plafonds en/of wanden?
Is er sprake (geweest) van schimmelvorming in de vloeren,
plafonds en/of wanden?
Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of
beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of wanden
aanwezig?
Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de
afwerkingen (bijv. loszittend tegelwerk, loslatend behang of
spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk etc.)
Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie,
zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of
aangetaste vloerdelen?
Waar bestaat de ondervloer uit op de begane grond?

Beton

Waar bestaat de ondervloer uit op de verdieping(en)

Beton

Is er sprake van vloerisolatie?

6.

KELDER, KRUIPRUIMTE EN FUNDERING

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?
Is de kruipruimte toegankelijk?

X

JA

NEE

X

Zo ja, waar:
NVT

Is de kruipruimte droog?
Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?

Paraaf opdrachtgever:

Vragenlijst voor de verkoop van uw woning
JA NEE
Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar

X

gewijzigd of is er sprake van wateroverlast geweest?

7. INSTALLATIES

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

JA

Is er een CV-installatie aanwezig?

NEE

X

Zo ja, welk type en uit welk bouwjaar:

X

Zo ja, hoe vaak:

Zijn er radiatoren die niet warm worden ?

X

Zo ja, welke:

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken ?

X

Zo ja, waar:

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

X

Zo ja, waar:

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden ?

X

Zo ja, welke:

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden ?
Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de CV -installatie
noodzakelijk?

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige

NVT

schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren geveegd/gereinigd ?
Is de trek van aanwezige schoorsteenkan alen goed?
Is de elektrische installatie vernieuwd

X

Zo ja, wanneer en welke onderdelen:

Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties?

X

Zo ja, welke:

Zijn er andere installaties met gebreken?

X

Zo ja, welke en welke bijzonderheden:

8. SANITAIR EN RIOLERING

JA

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten,

NEE

X

Zo ja, welke:

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

X

Zo nee, welke niet:

gootstenen en kranen goed door?
Is de woning aangesloten op het gemeentelijk riool?

X

Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken,

X

Zo ja, welke:

stankoverlast, lekkages etc.
Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of
gootstenen
dergelijk aanwezig?
9. DIVERSEN

X

JA

NEE

Wat is het bouwjaar van de woning?
Zijn er voor zover u bekend in de woning en/of in een
bijgebouw

Zo ja, te weten:

2017
X

Zo ja, waar:

(denkt u hierbij aan een berging, garage etc.)

eternietplaten, asbest-cementplaten of ander asbesthoudende
materiaal aangebracht?

(eternietplaten zijn harde platen, ongeveer

een halve centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn) .

Blijft er in de woning “zeil” achter, al of niet vastgelijmd , dat

X

aangeschaft is tussen 1955 en 1982?
Is er sprake van loden leidingen in de woning?

X

Zo ja, waar:

Paraaf opdrachtgever:

Vragenlijst voor de verkoop van uw woning
Is de grond voor zover bekend verontreinigd?

X

Zo ja;
Is er een onderzoeksrapport?
Heeft de gemeente/provincie een onderzoeks - of
saneringsbevel opgelegd?
Is er voor zover bekend een olietank aanwezig?

X

Zo ja;
Is deze gesaneerd/verwijderd?
Is er een kiwa-certificaat aanwezig?
Is er sprake van overlast door ongedierte in en om de woning

X

(muizen, ratten, kakkerlakken etc.)
Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander

X

ongedierte of zwam?
Zo ja;
Is deze aantasting al eens behandeld?

Zo ja; door welk bedrijf:

Is er sprake van betonrot?

X

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden

X

en/of om de woning?

Zo ja: welke ver-/bijbouwingen, in welk jaartal en
door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd:

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder

X

bouwvergunning?
Bent u in het bezit van een

X

Zo ja, welk label: A

energieprestatiecertificaat/energielabel?
10. VASTE LASTEN

JA

NEE

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag OZB?

€ 598,85

Belastingjaar

2021

Wat is de laatste WOZ waarde?

€ 826.000,-

Peiljaar

01-01-2020

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag

€ 192,46

waterschapslasten?
Belastingjaar

2021

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht?

€ 228,32

Belastingjaar

2021

Welke voorschotbedragen betaald u maandelijks aan de
nutsbedrijven en bij welke aanbieder zit u
Gas

€

aanbieder:

Elektra

€

aanbieder:

Blokverwarming

€ 416

Water

€

Zijn er leasecontracten (Bijv. keuken, cv ketel etc.)?

X

Zo ja, welke:

X

€

aanbieder;
aanbieder;

Tot wanneer lopen deze contracten?
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?
Paraaf opdrachtgever:

Vragenlijst voor de verkoop van uw woning
Heeft u het aanbod van de gemeen te Utrecht om uw

X

erfpachtcanon af te kopen vastgeklikt?
Heeft u alle gemeentelijke belastingen betaald?

Graag uw aanbod overhandigen aan de makelaar
X

Zijn er variabele bedragen voor gemee nschappelijke poorten,
erfpachtcanon af te kopen vastgeklikt?
inritten of terreinen
Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning

Zo ja; hoe hoog en waarvoor;
X

Zo ja, wat zijn de kosten voor deze
parkeervergunning per jaar: €

nodig?
Bestaat er onenigheid met de buren over bepaalde zaken die

X

Zo ja, welke:

voor een koper van belang kunnen zijn bij zijn koopbeslissing?
11. GARANTIES

JA NEE

Zijn er lopende onderhoudscontracten overdraagbaar aan de

X

Zo ja, welke:

koper (dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.?)
12. VERENIGING VAN EIGENAREN

Is er een actieve vereniging van eigenaars?

JA NEE

X

Naam Vereniging van Eigenaren (VvE)
Is de VvE ingeschreven in de KvK?

Zo ja, bekend onder nummer:

Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE?
Is er een eigenaar met 50% of meer dan 50% van het aantal
stemmen?
13. DE BESTUURDER(S)

JA NEE

Is er een bestuurder?

Zo ja: naam bestuurder:

Is de bestuurder lid van de VvE?
14. DE VERGADERING VAN EIGENAREN
Wordt er ten minste eenmaal per jaar een ledenvergadering

Zo ja, hoe vaak? Ongeveer _______ per jaar.

gehouden?
Wordt de vergadering door een voorzitter geleid?

Zo ja, naam voorzitter:

Zijn er notulen en/of schriftelijke besluiten en actielijsten van

Zo ja, deze overhandigen

de laatste 2 vergaderingen beschikbaar?
Lopen er procedures tot vernietiging van besluiten?

Zo ja, welke besluiten:

15. VERZEKERINGEN
Is er een collectieve opstalverzekering?

X

Is daar een “appartementenclausule” in opgenomen?
(Toelichting: een appartementsclausul e voorkomt dat
appartementseigenaren de dupe worden van het doen of
(na)laten van een van hen. De clausule bepaalt dat een
verzekeraar geen uitkering mag weigeren als de schade
ontstaan is door eigen schuld van één van de verzekerden.)
Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?
16. DE JAARREKENING
Is er een exploitatierekening beschikbaar niet ouder dan 18
maanden?
Stemt de exploitatierekening globaal (ca. + of – 10%) overeen

Zo nee, waarom niet:

met de begroting van hetzelfde jaar?

Paraaf opdrachtgever:

Vragenlijst voor de verkoop van uw woning
Is er een balans beschikbaar niet ouder dan 18 maanden?
Hoe hoog was het eigen vermogen van de VvE op de laatste
balansdatum?

€

Is er een reservering/zijn er reserveringen?

Zo ja, welke met welke bedrag:

Is er sprake van een reservefonds?

Zo ja, hoeveel zit er in het reservefonds:
€

17. DE BEGROTING
Is er een begroting voor het lopende boekjaar?

Zo ja, deze overhandigen.

Worden de eigenaarsbijdragen op een rekening gestort die op
naam van de VvE staat?
Is er een post “klein onderhoud”
Wordt er gereserveerd?
Is er een aparte reservering voor groot onderhoud en/of
renovatie?
18. ONDERHOUDSPLANNING
Is er een bouwkundig rapport (of vergelijkbaar document) van

Zo ja, wanneer is dit opgemaakt en door wie:

minder dan 4 jaar oud waarin de bouwkundige staat van het
complex wordt beschreven?
Is er een schriftelijk plan voor het onderhoud voor de komende

Zo ja, wanneer is dit opgemaakt en door wie:

jaren?
Sluit het opbouwen van de reserves voor groot onderhoud
voldoende aan bij het onderhoudsplan?
Zijn er aanschrijvingen van overheidswege tot verbetering

Zo ja, welke:

aangekondigd of opgelegd?
19. ENIGE SPECIFIEKE GEGEVENS
Breukdeel van het aandeel in het appartementencomplex van:
Appartement
Berging
Parkeerplaats
De gehele gemeenschap omvat
Aantal stemmen voor dit appartement
Te betalen maandelijkse bijdrage is

Totaal €

Waarvan:
Exploitatiekosten (servicekosten)

€

Reservering voor onderhoud

€

Stookkosten

€

Zijn er eenmalig en/of incidentele verplichtingen?

Zo ja, welke:

Zijn alle aan de VvE verschuldigde bedragen betaald?
20. OVERIGE ZAKEN WAARVAN U DENKT DAT D EZE MOGELIJK VAN BELANG KUNNEN ZIJN VOOR EEN KIJKER/KOPER

Paraaf opdrachtgever:

ALGEMENE INFORMATIE
Zodra er een overeenstemming is over de prijs, opleveringsdatum en andere
voorwaarden zal door Lauteslager Makelaars een koopovereenkomst worden opgemaakt
conform het model van de NVM, met de gebruikelijke voorwaarden, onder meer
bevattende de navolgende clausules:

Notaris
Volgens keuze van de koper (tenzij anders vermeld)

Energielabel
De woning zal - indien mogelijk - met energielabel geleverd worden.

Nutsbedrijven
Koper en verkoper zijn bekend met het feit dat 14 dagen voor
eigendomoverdracht de mutatie moet worden gemeld bij de
nutsbedrijven.

Waarborgsom
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van
koper wordt uiterlijk binnen 5 weken na het sluiten van de
koopovereenkomst een waarborgsom gestort bij de notaris een
bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van de
waarborgsom kan koper ook een schriftelijke bankgarantie
doen stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is
afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Oplevering
In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten,
aanspraken zichtbare en onzichtbare gebreken (voor zover bij
de verkopende partij niet bekend) heersende-/leidende
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van
hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder
begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing
en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening
van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De
lopende baten, lasten en dergelijke zullen tussen partijen naar
rato worden verrekend.

Bedenktijd en ondertekenen koopovereenkomst
Koper verplicht zich tot het ondertekenen van de
koopovereenkomst binnen een periode van 10 dagen nadat de
verkoper de akte heeft ondertekend.

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld
wordt?

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Hoe komt de koop tot stand?

Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkoop wijzigen?

De makelaar vraagt een ‘belachelijke’ hoge prijs voor een woning. Mag dat?

Wat is een optie?

Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning
bezichtigt of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze
gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Gemeentelijke belastingen

Nutsvoorzieningen

Water

Parkeervergunning

Woonlasten per 1 januari 2022.
Wijzigingen voorbehouden.
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

