Lijst van zaken bij de verkoop van uw woning

makelaardij
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Deze vragenlijst is gemaakt om voor koper en verkoper
duidelijkheid te verschaffen over zaken die gerelateerd
zijn aan de woning. Met deze lijst geeft de verkoper aan
welke zaken in de woning achterblijven, door de
verkoper worden meegenomen of die door de verkoper
ter overname worden aangeboden.

Invulinstructie
Deze digitale vragenlijst is in PDF formaat. Zodra u de vragenlijst opent dan
vind u achter de vragen een mogelijkheid om op de beschikbare opties te
klikken en/of uw antwoorden in te typen. Bij de vragen waar een datum of
bedrag ingevuld moet worden zult u zien dat deze automatisch opgemaakt
worden.
Zodra u het formulier volledig hebt ingevuld dan kunt u deze opslaan en
aan ons terugmailen. Het formulier hoeft nog niet ondertekend te worden,
dit gebeurt pas als de woning verkocht is.
Kunt u het formulier niet openen of ziet u de invulvelden niet? De
documenten kunt u openen en digitaal invullen met Adobe Acrobat Reader.
Deze is hier te krijgen:
Windows / MacOS:
https://get.adobe.com/nl/reader/

iPhone / iPad:
https://itunes.apple.com/nl/app/adobe-acrobat-reader-pdfs/id469337564

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader
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Lijst van zaken
Adres te verkopen perceel:
Lijst opgesteld op (datum):
Blijft
achter

1.0. Tuin

Tuinaanleg / Bestrating / Beplanting / Erfafscheiding
Losse plantenbakken / Potten
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder
Tuinhuis / Buitenberging
Kasten / Werkbank in tuinhuis / Berging
Voet droogmolen
1.1. Tuin overig

Broeikas
Jacuzzi
Vlaggenmast

2.0. Woning

Schotelantenne / Antenne
Brievenbus (niet in voordeur)
(Voordeur) Bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken
Zonnescherm(en)
Screens
Zonwering binnenzijde
Vliegenhorren
2.1. Raamdecoratie

Gordijnrails
Gordijnen / Vitrages
Rolgordijnen
Luxaflex
Lamellen
Shutters
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Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

Niet van
toepassing

Blijft
achter

2.2. Vloerdecoratie

Vloerbedekking / Tapijt
Massieve parketvloer
Lamel parketvloer (toplaag)
Laminaat
Zeil
Natuursteen
Plavuizen
Gietvloer

2.3. Klimaat- en warmwatervoorziening

CV met toebehoren (eigendom)
Boiler (eigendom)
Thermostaat (klok)
Mechanische ventilatie / Luchtbehandeling
Warmte terugwininstallatie
Airconditioning
Open haard / Voorzethaard met toebehoren
Allesbrander (inpandig)
Kachels
2.4. Keuken

Keukenblok met bovenkasten en werkblad
Oven
(Combi) Magnetron
Stoomoven
Inbouw koffiezetapparaat
Inbouw koel/vries combinatie
Separate vriezer
Afzuigkap (recirculatie of buitenafvoer)
Wasemkap (aangesloten op mechanische ventilatie)
Gasfornuis, Gas-, Inductie-, Keramische kookplaat
Vaatwasser
Quooker
Close-in boiler (eigendom)
2.5. Verlichting

Inbouwverlichting
Plafonniere
Hanglampen
Dimmers
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Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

Niet van
toepassing

Blijft
achter

2.6. Sanitair / Natte ruimtes

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

Niet van
toepassing

Toiletaccessoires gemonteerd (toiletbril, rolhouder, enz.)
Badkameraccessoires (spiegel, planchet, kranen, enz.)
Badkamermeubel inclusief accessoires
Sauna / Stoomcabine met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasmachine
Waterslot wasmachine
2.7. Woning overig

Schilderij ophangsysteem
Isolatievoorzieningen (voorzetramen / radiatorfolie enz.)

3.0. Lease / Huur / Overig

Zaken waarvan eventuele leasecontracten, huur(koop)contracten zijn over te nemen (geen eigendom):
3.1. Overige zaken

ONDERTEKENING
Verkoper(s) verklaart/verklaren alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Koper(s) verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van alle voormelde zaken.
OPDRACHTGEVER / VERKOPER
Plaats:
Datum:
Handtekening:

KOPER
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Handtekening partner:

Handtekening partner:

Toelichting:
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