PANAMALAAN 174
1019 AZ Amsterdam

te maken is er nog een extra berging op de
begane grond, een overdekte fietsenstalling en
een afgesloten parkeerplaats!

Het complex
Batavia is een uniek complex waarin 119
koopwoningen, 48 huurwoningen en 1100 m2
aan bedrijfsruimte zijn geïntegreerd. De meeste
koopwoningen hebben een parkeerplaats in
de ruime parkeergarage. Het complex ligt zeer
gunstig vlakbij de Piet Heintunnel en heeft
goede openbaar vervoerverbindingen naar
het uitgaanscentrum (tramlijn 10) het Centraal
Station (tramlijn 26).
Batavia, ook bekend als Woongebouw Entrepot
West 4, is ontworpen door de architect Frits
van Dongen. Van Dongen is partner van het
Amsterdamse de Architekten Cie, waarvan hij
in 1988 medeoprichter was. Van Dongen is
verantwoordelijk voor meer spraakmakende

Omschrijving
Heerlijk ruim en modern vierkamer
appartement/maisonnette (120m2
conform NEN-2580), gelegen op de 4e
en 5e, (tevens bovenste) verdieping met
eigen parkeerplaats en een berging in de
onderbouw. De woning maakt onderdeel
uit van een hoogwaardig afgewerkt
appartementencomplex ‘Batavia’ dat
is gerealiseerd in 2000 en aantrekkelijk
gelegen in het Oostelijk Havengebied.
Uiteraard kunt u gebruik maken van een
liftinstallatie, zodat boodschappen doen en
zelfs verhuizen geen moeite kost.
In de woning zal het u aan niets ontbreken
en kunt u aan de westzijde genieten van
de ruime loggia met uitzicht op de Czaar
Peterbuurt met haar Funenpark. De ligging
van de woning is uitstekend: zeer vrij door
de hoekligging, veel lichtinval en geen
bovenburen op de woonverdieping.
De woning is ideaal gelegen op de rand
van Stadsdeel Centrum in het Oostelijk
Havengebied, nabij de Piet Hein tunnel. Het
Centraal Station is op 10 minuten fietsen,
winkelcentrum Brazilië is op 5 minuten
lopen. Bus 22 en Tram 10 rijden in de
buurt en alle denkbare voorzieningen zijn
aanwezig; horeca, scholen, winkels en OV.
In de ondergelegen parkeerkelder bevindt
zich de eigen parkeerplaats (vraagprijs
is inclusief inpandige parkeerplaats) en

een berging. Dit is een ruime, praktisch
ingedeelde woning, op een aantrekkelijke
locatie.
Neemt u contact met ons op voor een
bezichtiging?

Indeling (zie plattegrond)
Via de fraaie gemeenschappelijke entree
kan de maisonnette, gelegen op de vierde
en vijfde verdieping, zowel via de trap als
de lift worden bereikt. Vervolgens komt
men in de hal van de woning met toegang
tot de slaap/werkkamer, meterkast en
een ruime berging/provisieruimte. De trap
brengt je naar de vijfde verdieping: hier
zijn 2 slaapkamers naast elkaar gesitueerd
met de badkamer aan de overzijde (v.v.
douche/badcombinatie, wastafel en
handdoekradiator). Er is een naastgelegen
separaat toilet met fonteintje. Tevens is op
deze verdieping een bergruimte aanwezig
met de MV-box en de wasmachineaansluiting.
De ruime, lichte woonkamer is v.v. een
vrijstaand keukenblok (deze dient bij
voorkeur vervangen te worden), diverse
raampartijen aan alle zijden en een
overdekt balkon (loggia) van 13m2 op het
westen.
De woning beschikt over veel bergruimte
en is v.v. een fraaie massief houten vloer.
Om het appartement helemaal compleet

projecten in de buurt, zoals het ontwerp van
The Whale op Sporenburg, delen van IJburg en
het stedenbouwkundig plan van Het Funen. Zie
voor meer info: www.wonen-in-batavia.

Technische Installaties
•M
 eterkast voorzien van 6 groepen met
aardlekbeveiliging

•M
 V-ventilatie
• S tadsverwarming
• E igen watermeter
•G
 emeenschappelijke) liftinstallatie

Eigendomssituatie
Het appartement is gelegen op erfpachtgrond
van de gemeente Amsterdam. De Algemene
Bepalingen voor voortdurende erfpacht d.d.
1994 zijn van toepassing. De canon is bij
vooruitbetaling voldaan tot 1 maart 2049.

Omgeving
De Panamalaan ligt aan de aan de rand
van stadsdeel centrum, nabij de Piet
Heintunnel (afslag S114). In het nabijgelegen
winkelcentrum Brazilië is een ruim aanbod
van winkels als Bruna, een bakker, vishandel,
Albert heijn en Jumbo, Blokker, de keurslager
en Gall&gall. Ook ABN AMRO en ING hebben
hier kantoren en pinautomaten. Onder
het winkelcentrum is een parkeergarage
aanwezig.
De 8e Montessorischool, Basisschool
Oostelijke eilanden en basisschool Piet
Hein zijn aanwezig op korte fietsafstand.
Elke woensdag is de biologische markt
geopend aan de nabij gelegen van
Eesterenlaan. Ook zijn er vele aansprekende
horecagelegenheden in de omgeving zoals
the Harbour Club, Gare de Lést, het Lloyd
hotel, Pompstation, Happyhappyjoyjoy en
Wilde Zwijnen. Recreëren kan o.m. in het
tegenover gelegen Funenpark, of even
verderop in het Flevopark.

DE VVE
De administratie wordt verzorgd door de
Nieuwe Wereld Beheer Amsterdam. De
maandelijkse servicekosten bedragen
€ 186,- voor de woning en € 24,- voor de
parkeerplaats. De VvE ‘Batavia’ vergadert
op regelmatige basis en voorziet in een
onderhoudsplan tot 2041.
Per balansdatum 31-12-2015 is er een
reservefonds ad ca. € 240.000,-. Alle relevante
stukken, waaronder ook het huishoudelijk
reglement zijn via ons kantoor op te vragen.

Bijzonderheden
• 	 Gebruiksoppervlakte wonen 120m2 gemeten volgens NEN 2580
• 	 Zeer goed geïsoleerd (B-label)
• 	 Afgekochte erfpacht (01.03-2049)
• 	 Overdekte privé parkeerplaats
• 	 Drie slaapkamers aanwezig
• 	 Actieve en professioneel beheerde VvE
• 	 Geen bovenburen aanwezig
• 	 Houten vloer
• 	 Keuken dient vervangen te worden
• 	 Ruime loggia op het westen
• 	 Ligging nabij Funenpark, Piet Heintunnel
• 	Lift aanwezig
• 	 Niet-zelfbewonersclausule van toepassing

Plattegrond vierde verdieping

Plattegrond vijfde verdieping

Meetrapport

MEETRAPPORT

Rene Rijs Inmeter

Conform de Branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL,
‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden’,
inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1: 2008.
Object type

Appartement

Adres

Panamalaan 174

Plaats

Amsterdam

Datum Meetopname 15-02-2017
Datum Meetrapport
Meetcertificaat type

16-02-2017
A
(Op locatie ingemeten)

Status

Definitief

MEETRAPPORT
Thuis in Vastgoed

Opdrachtgever

Adres
Datum Meetopname
Datum Meetrapport
Postcode/Plaats
Meetcertificaat type A

Piraeusplein 39
15-02-2017
16-02-2017
1019 NM
Amsterdam
Op locatie
gecontroleerd
en ingemeten

Rene Rijs Inmeter
Meetbedrijf
Opsteller
Status

Rene Rijs Inmeter
Rene Rijs
Definitief

Informatie bij dit meetrapport
Object type

Appartement

Opdrachtgever

Thuis in Vastgoed

Rene Rijs Inmeter stelt meetrapporten op

Adres

Piraeusplein 39

conform de door de NEN uitgegeven NTA 2581:2011

Postcode/Woonplaats

1019 NM Amsterdam

opstellen van meetrapporten volgens
NEN 2580:2007 incl. correctieblad C1:2008.

Rene Rijs Inmeter heeft dit NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiksAdres
Panamalaan
174
oppervlaktes
gesplitst
zijn aangegeven.
Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen
NEN 2580:2007 inzake oppervlakten en inhouden van gebouwen, termen, definities en
Plaats
Amsterdam
bepalingsmethoden, inclusief het correctieblad C1:2008.

Verantwoording meetrapport NEN 2580
-

De meting heeft plaatsgevonden op bovengenoemde datum, waarbij de maatvoering
van alle ruimten zijn nagemeten, genoteerd en gecontroleerd op gebruiksfunctie.
Indien de woning scheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen
binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden.
Op verdiepingen waar van toepassing is er rekening gehouden met een beperkte
stahoogte < 1.50 M1, veroorzaakt door een schuine daklijn.

1
Op al mijn diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op www.renerijsinmeter.nl
© 2016 www.renerijsinmeter.nl

Noot
De kelder berging is niet ter plaatse ingemeten, oppervlakte is gehaald van vergelijkbaar appartement
die op Funda bij ´verkocht´ staat (Panamalaan 120).

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets
dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd
dat je tijdens het kopen of verkopen van een
woning tegen allerlei vragen aanloopt. Een NVMmakelaar kan de vragen waar je tegenaan loopt
beantwoorden. De meest voorkomende vragen
heeft de NVM voor je op een rij gezet.
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bod
door:
a) Een tegenbod te doen.
b) E xpliciet te melden dat jullie in
onderhandeling zijn.
Je bent dus nog niet in onderhandeling als de
verkopende makelaar zegt dat hij je bod
met de verkoper zal bespreken.

2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan
met bezichtigingen als er al over een bod
onderhandeld wordt?
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk
niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal
de verkoper waarschijnlijk graag willen weten
of er meer belangstelling is. Ook mag er met
meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd
onderhandeld worden. Een NVM-makelaar
moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden.
Vaak zal de verkopende NVM-makelaar
belangstellenden mededelen dat er al een bod
ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. De
NVM-makelaar doet geen mededelingen over
de hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden
kunnen uitlokken.

4. K
 an de verkoper de vraagprijs van een
woning tijdens de onderhandeling
veranderen?

aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n
optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een
bestaande woning niet.

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te
verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je
als potentiële koper ook het recht tijdens de
onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra
de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt
namelijk je eerdere bod.

b) Bij de aankoop van bestaande woningen
wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte
gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van
bepaalde afspraken die een verkopende NVMmakelaar maakt met een geïnteresseerde koper
tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld
de toezegging dat de koper een paar dagen
bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een
bod. De koper kan deze tijd gebruiken om
beter inzicht te krijgen in zijn financiering of
de gebruiksmogelijkheden van de woning. De
NVM-makelaar zal in deze periode bij andere
geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de
woning een optie rust. Een optie kun je niet
eisen. De verkoper beslist in overleg met de
NVM-makelaar of dergelijke opties worden
gegeven.

5. M
 ag een NVM-makelaar tijdens de
onderhandeling het systeem van verkoop
wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat
het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is.
Op dat moment kan de verkoper - op advies
van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een
inschrijvingsprocedure. In deze procedure
krijgen alle bieders een gelijke kans om een
bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard
eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of
afspraken na te komen, voordat de procedure
veranderd wordt.

6. Mag een NVM-makelaar een exorbitant en
onrealistisch hoge prijs vragen voor
een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVMmakelaar voor welke prijs hij zijn woning
wil verkopen. De koper kan onderhandelen over
de prijs, maar de verkoper beslist.

7. Wat is een optie?
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de
verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning
dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft
bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden
als een uitnodiging tot het doen van een bod.
Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper
dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt,
of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren
gebruikt:
a) In juridische zin geeft een optie een partij
(in dit geval de koper) de keuze om door een
eenzijdige verklaring een koopovereenkomst
met een andere partij (de verkoper) te sluiten.
Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt
bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de

8. M
 oet de makelaar met mij als eerste in
onderhandeling als ik de eerste ben die
een afspraak maakt voor een bezichtiging?
Of als ik als eerste een bod uitbreng?
Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen
met de verkopende makelaar met wie hij
in onderhandeling gaat. Vraag als koper de
verkopende makelaar van te voren naar de
verkoopprocedure die gehanteerd wordt om
teleurstelling te voorkomen.

9. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de
belangrijkste zaken - onder andere prijs,
leveringsdatum, ontbindende voorwaarden
en eventuele afspraken over roerende zaken
-, dan legt de verkopende NVM-makelaar de
afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als
beide partijen de koopovereenkomst hebben
ondertekend, komt de koop tot stand.
Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk
aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt
hebben in de koopovereenkomst, dan moet
je dit meenemen in de onderhandelingen. Als
koper krijg je niet automatisch een ontbindende

voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens
zijn over aanvullende afspraken en ontbindende
voorwaarden voordat de koopovereenkomst
wordt opgemaakt.
Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:
1. Financieringsvoorbehoud.
2. Geen huisvestingsvergunning.
3. Negatieve uitkomst van een bouwkundige
keuring.
4. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
5. NVM No-Risk clausule.
De koop komt pas tot stand op het moment dat
de koopovereenkomst door beide partijen is
ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet
Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail
bevestigde afspraak is dus niet voldoende. Zodra
de verkoper en de koper de koopovereenkomst
hebben ondertekend en de koper (en eventueel
de notaris) een afschrift van de overeenkomst
heeft ontvangen, treedt voor de particuliere
koper de wettelijke bedenktijd in werking (zie
vraag 11). Binnen deze tijd kun je als koper
alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de
koop definitief rond, tenzij de ontbindende
voorwaarden van toepassing zijn.

10. W
 at houdt de drie dagen bedenktijd voor
de koper precies in?
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd
houdt in dat je als koper zonder opgaaf van
redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd
van drie dagen gaat in zodra een kopie van de
getekende koopovereenkomst aan de koper ter
hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren
dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag,
zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor
zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan
precies aangeven tot wanneer de bedenktijd
loopt.

11. Wat is de NVM No-Risk clausule?
Veel mensen durven geen woning te kopen
voordat hun eigen huis verkocht is en stappen
daardoor bij voorbaat niet over naar een andere

woning. Koop je met de NVM No-Risk clausule
dan kun je die overstap vaak wel maken.
De NVM No-Risk clausule is een ontbindende
voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de
koper met dubbele lasten komt te zitten.
De koper kan de koop ontbinden als de verkoop
van zijn huidige woning onverwacht langer
duurt. De verkoper dient uiteraard eerst akkoord
te gaan met deze ontbindende voorwaarde
in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van
de NVM No-Risk clausule doet de koper al het
mogelijke om zijn huis te verkopen. De verkoper
gaat gedurende die tijd door met de verkoop
van het reeds verkochte huis. Vindt de verkoper
een andere koper, die onder gelijke voorwaarden
het huis wil kopen, zonder de No Risk clausule,
dan krijgt de eerste koper bedenktijd om de
koop definitief te maken óf om af te zien van de
koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt
de verkoper vervolgens het huis aan de tweede
koper.

12. Waar vind ik de Algemene Voorwaarden?
De NVM kent de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de Algemene Voorwaarden
NVM voor professionele opdrachtgevers. De
meest recente voorwaarden zijn te vinden via
www.nvm.nl/voorwaarden, op te vragen via
cv@nvm.nl of verkrijgbaar via je NVM-makelaar.
De Algemene Consumentenvoorwaarden
NVM zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

13. V
 alt de makelaarscourtage onder de
‘kosten koper’?
Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten
koper’ vallen:
a) Overdrachtsbelasting.
b) N
 otariskosten, onder andere voor het
opmaken van de leveringsakte en het
inschrijven ervan in het Kadaster.
Naast bovengenoemde kosten kunnen er
notariskosten zijn voor het opmaken en
inschrijven van de hypotheekakte. Indien
de koper een aankoopmakelaar heeft

ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze
aankoopmakelaar voor rekening van de koper.
Deze worden over het algemeen verrekend via
de eindafrekening die de notaris opmaakt. De
kosten van de verkopende makelaar zijn voor
rekening van de verkoper.

14. M
 ag ik als koper advies van de
verkopende makelaar verwachten?
De verkopende makelaar vertegenwoordigt de
belangen van de verkoper. Hij zal de verkoper
adviseren tijdens het verkoopproces. De
verkopende makelaar kan en mag daarom niet
tegelijkertijd jouw belangen behartigen. Als
je dus begeleiding en advies wilt tijdens het
aankoopproces, dan is het verstandig zelf een
aankopende NVM-makelaar in te schakelen.

15. W
 at zijn de tarieven voor de
dienstverlening van NVM-makelaars?
Vanuit de NVM worden geen (advies)tarieven
voorgeschreven. Iedere NVM-makelaar mag zijn
eigen tarieven en courtages bepalen. De prijs
die je betaalt is uiteindelijk afhankelijk van de
samenstelling van het dienstenpakket dat je
afneemt. Maak daarom een afspraak met een
NVM-makelaar bij jou in de buurt voor een
vrijblijvend gesprek over de gewenste dienstverlening. Zo kan hij een berekening voor je
maken van de courtage.
Naast de courtage kan de NVM-makelaar de
gemaakte kosten voor bijvoorbeeld advertenties
of kadastraal onderzoek doorberekenen. Over
het maken van deze kosten zal de makelaar
afspraken met je maken.

16. Heeft de makelaar recht op een
vergoeding na het intrekken van de
opdracht?
Op basis van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM heeft een NVM-makelaar
recht op vergoeding van de gemaakte kosten.
Daarnaast kan er, als dit in de opdracht tot
dienstverlening is afgesproken, een percentage
van het loon berekend worden. Dit wordt ook
wel intrekkingskosten genoemd.

17. Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?
Vrij op naam wil zeggen dat de kosten voor
het overdragen van de woning voor rekening
van de verkoper komen. Hierbij kun je denken
aan de overdrachtsbelasting en notariskosten.
De notariskosten voor het vestigen van een
hypotheek vallen hier niet onder; die zijn voor
rekening van de koper.
Vaak worden nieuwbouwwoningen v.o.n. te
koop aangeboden. Informeer vooraf duidelijk
welke kosten voor rekening zijn van verkoper en
welke voor koper. Zo voorkom je dat je achteraf
voor verrassingen te komen staan.

18. Hoe wordt het aantal vierkante meters
van een woning bepaald?
NVM-makelaars zijn verplicht het aantal vierkante
meters van een woning te meten volgens een
branchebreed afgesproken meetinstructie. Deze
instructie beschrijft precies wat er wel of niet
wordt meegerekend als gebruiksoppervlakte
van een woning of appartement. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt naar vier ruimten:
a) Woonruimte, zoals woon- en slaapkamers, wc,
gang en meterkast.
b) O
 verige inpandige ruimte, zoals aangebouwde
garage en zolder met vlizotrap.
c) Gebouwgebonden buitenruimte, zoals balkon
en loggia.
d) Externe bergruimte, zoals losstaande schuur
en losstaande garage.
Aandachtspunt bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte is bijvoorbeeld dat alleen daar wordt
gemeten waar de hoogte minimaal 1,5 meter is.
De buitenmuren worden niet meegemeten, de
binnenmuren wel. Nissen kleiner dan 0,5 m2
worden genegeerd. Op www.nvm.nl vind
je meer informatie over het bepalen van de
gebruiksoppervlakte.

1 januari 2015 wordt er toegezien op de naleving
van het hebben van o.a. een energielabel bij
de eigendomsoverdracht. Bij het leveren van
een woning zonder een definitief energielabel
kan door de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) een sanctie aan de verkoper
worden opgelegd. Dat kan gaan om een boete
van maximaal € 405,- of om een last onder
dwangsom met de verplichting om alsnog een
label aan te vragen. Deze wettelijke verplichting
is niet uit te sluiten in een koopovereenkomst.
Meer informatie kunt u vinden op de website van
de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl

20. Wat zijn de marktontwikkelingsgegevens
van de woningmarkt in mijn regio?
Op www.nvm.nl kun je bij de marktinformatie de
recente verkoopcijfers uitgesplitst in vijf typen
woningen vinden zowel per regio als voor geheel
Nederland. Je treft hier ook een technische
toelichting op de cijfers aan, zodat je weet welke
berekeningsmethode is toegepast. Ook kun je
hier de historische marktinformatie voor heel
Nederland en per regio vinden. Wil je meer
specifieke informatie dan is deze tegen betaling
(mits beschikbaar) verkrijgbaar, vanaf € 150,-. Je
kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via
het invulformulier vermeld op www.nvm.nl bij
‘Marktinformatie op maat’ of per mail via info@
nvm.nl

21. Heeft de NVM een modelkoopovereenkomst voor mij beschikbaar?
De NVM heeft een modelkoopovereenkomst,
maar stelt deze alleen beschikbaar aan haar
leden.

19. H
 eeft mijn woning een energielabel
nodig?

Meer informatie?
Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die
komen kijken bij de aan- of verkoop van een
woning. Wil je meer weten? Ga dan naar www.
nvm.nl of loop binnen bij een NVM-makelaar bij
jou in de buurt. Hij helpt je graag.

Vanaf 2008 is een energielabel verplicht bij de
verkoop en verhuur van een woning, op enkele
uitzonderingen na. Het energielabel voor
woningen geeft met klassen en kleuren een
indicatie hoe energiezuinig een woning is. Vanaf

Wat is jouw mening?
Op funda.nl kun je je mening geven over jouw
ervaring met NVM-makelaars of lezen over de
bevindingen van anderen. We bedanken je alvast
voor je bijdrage.

Verantwoording
Voorbehouden
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt voor
de inhoud van deze verkoopbrochure noch
door de eigenaar, noch door de verkopend
makelaar enige aansprakelijkheid aanvaard
voor onjuistheid van vermelde gegevens. De
gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen
etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge
overdracht. Door Thuis in Vastgoed wordt geen
enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Meldingsplicht verkoper
De verkoper heeft een meldingsplicht. U mag
verwachten dat de informatie welke door hen
wordt verstrekt correct is. Er moet melding
worden gemaakt van eventuele gebreken en
bijzondere omstandigheden.

Algemene ouderdomsclausule
Indien de woning ouder is dan 20, 30, 40 of
zelfs 100 jaar dan nog wel ouder betekent dit
dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld
mogen worden aanzienlijk lager liggen dan

Asbest
Tevens kunnen in een onroerende zaak
asbesthoudende stoffen aanwezig zijn in onder
andere kruipluik, schoorsteen of luchtkanaal, zeil,
golfplaten op berging, plaatmateriaal achter of
onder cv-ketels of stoppenkasten. Bij eventuele
verwijdering van asbesthoudende materialen
dienen op grond van milieuwetgeving
speciale maatregelen te worden genomen. In
voorkomende gevallen wordt dit artikel in de
koopakte opgenomen.
Erfdienstbaarheden
Indien er op de woning of het perceel
erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen
en/of andere bedingen rusten, gaan ze over op
de koper en worden ze als bijlage behorend
bij de koopakte, meestal in de vorm van het
eigendomsbewijs, ter beschikking gesteld.
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.

Onze adresgegevens
Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie
of het maken van een bezichtigingsafspraak.
Thuis in Vastgoed
Piraeusplein 39
1019 NM Amsterdam
t: 020 - 420 42 06
f: 020 - 420 56 04
info@thuisinvastgoed.nl
www.thuisinvastgoed.nl

Productie i.s.m. jehuisinbeeld.nl

Onderzoeksplicht
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht.
Dit betekent dat de koper zelf onderzoek
dient te verrichten naar de diverse zaken
die van belang zijn bij het nemen van de
juiste koopbeslissing. Voorbeelden: de
bouwtechnische staat van de woning, eventuele
rechten en plichten die op de woning (of
perceel) rusten (ook wel erfdienstbaarheden
of kwalitatieve rechten / plichten genoemd)
en milieufactoren, omgevingsfactoren,
(toekomstige) bestemmingsplannen enz. Gezien
de complexe materie, met name waar het uw
onderzoeksplicht betreft, raden wij aan uw eigen
NVM-makelaar in te schakelen en hem mee te
nemen naar de bezichtiging(en).

bij nieuwe(re) woningen. Tenzij verkoper de
kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet
in voor vloeren, het dak, de gevels, fundering,
installaties, leidingen, riolering en aanwezigheid
van doorslaand of optrekkend vocht, maar
verzwijgt ook niet moedwillig gebreken aan
bovenstaande zaken.

