VROLIKSTRAAT 290-I
1092 VA Amsterdam

(12m2) kenmerkt zich door veel lichtinval
middels de dubbele openslaande
deuren met frans balkon. Tevens is hier
voldoende ruimte voor een kledingkast. De
naastgelegen tweede slaapkamer (5m2) is
uitgerust met de meterkast (8 groepen met
aardlekbeveiliging).

en de grond en een 1/5e stem tijdens de
VvE vergadering. Binnen de actieve VvE
wordt op regelmatige basis vergaderd en
onderhoud verricht. De administratie wordt
verzorgd door Broersma van Dijk VvE Beheer.
Het saldo van de reserveringen bedraagt per
31-12-2016 ca. € 5.000,- en de maandelijkse
servicekosten bedragen € 68,-.

Vereniging van eigenaars
Het pand is in 2014 gesplitst in 5
appartementsrechten. Derhalve bestaat de
VvE thans uit 5 leden. Het appartement A-4
heeft een 1/5 e onverdeeld aandeel in de
gemeenschap bestaande uit het gebouw

Omschrijving
Licht en sfeervol appartement
(58m2, conform NEN 2580-richtlijn)
met ruim balkon (ZO, 10m2), rustig
gelegen in een aantrekkelijk deel
van de Oosterparkbuurt. Deze
driekamerwoning is zo te betrekken; het
geheel verkeert zowel intern als extern
in een prima staat van onderhoud.
In 2014 is het pand gesplitst in
appartementsrechten en werd het
geheel zowel intern als extern grondig
verbouwd, inclusief funderingsherstel
en alle andere voor de splitsing vereiste
onderdelen. Tijdens de renovatie is
naast de beide slaapkamers een luxe
badkamer aangebracht (met ligbad,
inloopdouche en een moderne
wastafel). Het woongedeelte is aan
de tuinzijde gelegen en beschikt over
openslaande deuren met toegang
tot het zonnige balkon met bankirai
vloerdelen (ZO). De open L-vormige
keuken is in modern wit uitgevoerd en
voorzien van alle denkbare apparatuur.
Dit is een heerlijk lichte en comfortabele

woning, op eigen grond gelegen,
om zo te betrekken. Bent u inmiddels
nieuwsgierig geworden? Neem gerust
contact op voor een bezichtiging!

Indeling woning
Via het trappenhuis wordt de voordeur
op de eerste verdieping bereikt. In het
halletje is een trapkast gesitueerd met
de opstelling voor de wasmachine en
droger. Naastgelegen de L-vormige
keuken v.v. diverse apparatuur (Whirlpool
A++): vaatwasser, koel/vries combi,
4-pitsgasfornuis, stoomoven, magnetron
en een RVS wasemkap. Tevens v.v. een
houten werkblad en inbouwspots in het
plafond. Woonkamer met openslaande
deuren naar het balkon (ZO) en een
eiken vloer.
De naastgelegen badkamer is v.v.
ligbad, douchehoek, dubbele wastafel,
inbouwspots en een designradiator.
Via de overloop bereikt men het
naastgelegen toilet (zwevend met
fonteintje) en de twee slaapvertrekken
aan de straatzijde. De masterbedroom

Kadastrale gegevens
Gemeente Amsterdam, sectie W complexaanduiding 8857 appartementsindex 2.

Omgeving
De woning is rustig gelegen in stadsdeel
Oost nabij het Oosterpark. Er is een
groot winkelaanbod om de hoek in
de Linnaeusstraat en het nieuwe
winkelcentrum Oostpoort, terwijl ook de
Dappermarkt en de Albert Cuyp in de
buurt zijn gelegen. Maar ook vele leuke
cafés en restaurants zijn op loopafstand te
vinden (o.a. Milo, Spargo, Kuijper, maar ook
hotel Manor). Qua OV is het twee minuten
lopen naar de trams en bussen op de
Linnaeusstraat, terwijl ook het Muiderpoorten Amstel-station dichtbij zijn gelegen, voor
trein- of metrovervoer. Met de auto (Ring
Zuid en Ring Oost) is het appartement ook
prima te bereiken. Parkeren kan voor de
deur middels vergunningstelsel.

Parkeervergunning
In de directe omgeving geldt betaald
parkeren van maandag tot en met zaterdag
van 09.00u. tot 24.00u. Het tarief is € 4,00 per
uur. De kosten voor een parkeervergunning
bedragen per jaar € 265,-. Op dit moment
is er geen sprake van een wachtlijst voor
vergunningen in vergunninggebied Oost 1.
Parkeren kan voor de deur of in de directe
omgeving. Voor meer informatie kijk op de
website van de gemeente Amsterdam.

Bijzonderheden
• 58,4m2 gebruiksoppervlakte wonen, gemeten conform NEN 2580
• Gelegen op eigen grond, dus geen canon verschuldigd
• Het pand is in 2014 gesplitst in 5 appartementsrechten
• 2 ruime slaapkamers waarvan 1 met openslaande deuren en een frans balkon
• Lamelparket eiken houten vloer
• Hoge plafonds (2.90 meter)
• Maximale isolatie: rondom dubbelglas
• Open, moderne keuken en naastgelegen trapkast v.v. opstelling t.b.v. wasmachine/droger
• Bouwjaar cv-combi: 2014
• Luxe complete badkamer: 2014
• Zonnig balkon (ZO)
• Actieve vereniging van eigenaars
• Videofoon installatie aanwezig
• Ideaal gelegen t.o.v. de Ring A-10 en openbaar vervoer
• Ideaal gelegen t.o.v. winkels en cafés/restaurants
• Glasvezel internet beschikbaar
• WOZ waarde € 284.500,- (peildatum 1-1-2016)
•O
 ndanks grote zorgvuldigheid onzerzijds staan wij niet in t.a.v. de juistheid van alle genoemde gegevens en
maten en kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze werkzaamheden verrichten wij volgens de
NVM-voorwaarden.

Plattegrond etage

Meetrapport

English text

Bright and cozy appartment (58m2) with
large balcony (SE, 10m2), located in an
attractive part of the Oosterparkbuurt.
This 3 room home is in a good state,
inside and out. The building was divided
in 2014; before this the foundation was
renewed. The renovation work created two
bedrooms as well as a bathroom fitted
with a modern sink and separate bath and
shower unit; the toilet has its own room.
The lounge area has (17m2) access to the
balcony (with a storage room including
inbuilt boiler). The open L shaped kitchen
is modern and well fitted with inbuilt
appliances. This is a wonderfully bright and
comfortable home to move into. Curious?
Then call us for a visit!
1st floor: access to the home is via a shared
stairwell, with the inner door on the first
floor: the living area has a wooden floor.
The kitchen is finished in high-gloss
white and equipped with a 4-burner hob,
microwave, fridge-freezer, oven and a
dishwasher and extractor fan. The front of
the house has two bedrooms, one with
a French balcony. The hallway provides
access to the toilet, bathroom, both
bedrooms and the open plan living area.
The adjacent bathroom has a bath, separate
shower, sink, recessed spotlights and a
towel rack/radiator. The appartment also
has its own utility room, large enough for
some storage and clothes-washer. Utility
service meters are situated in the smaller
bedroom (8 groups RCD).
The property was split into 5 apartments
in 2014. The HOA has five members and
the apartment A2has an 1/5th undivided
share and a 1/5th vote. The owner run HOA

Details

operates regularly and amicably. As of Dec
2016 the bank balance was app € 5000.
The monthly service cost is € 68; home
insurance, stairwell electrics, minor repairs,
potential for reserve fund.

• 58,4m2 useable living space and a balcony facing SO
• Freehold, no lease!
• T he property was formerly split into five appartments during 2014 and the foundations
were renewed
• Two bedrooms

The house is situated on the eastern edge
of the center within the Oosterparkbuurt.
The Oosterpark is only a few minutes
walk away. A wide range of shops are
available in the vicintiy; the Linnaeusstraat,
Dappermarkt, and Albert Cuyp. There are
both established as well as new cafe’s
and restaurants nearby. Public transport
connections are a few minutes walk
away and mainline stations Amstel and
Muiderpoort are a few tram or metro stops
away. Coming by car, the Vrolikstraat is only
hundres of metres from the S113. Parking
permits are licensed by the City Council.
Parking is paid, Monday to Saturday
09:00-24:00 @ €4 per hour; permits cost
€265. There is currently no waiting list
for permits in Oost 1. Parking spaces are
located next to the house and several
Greenwheels are within 250 meters. For
more information go to amsterdam.nl

• Oak parquet floor
• Fully insulated
• High ceilings (2.90)
• Open kitchen and adjacent utility room with storage space and washer/dryer (FY2014)
• Central heating installed 2014
• Full size bath installed in 2014
• Active and amicable owners association
• Ideally located for access to the A10 and public transport
• Shops, Park, restaurants, and cafe’s all in the neighbourhood
• Fibre internet connection

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.

