
0
Verkoop
vr"ügenåij

onroerend goed
cÉ¡3 L,

Indien u dot nodig vindt, kunt u nodere informotie even cron het einde von deze vrogenliist of bij de
tekst. Als u twijfelt over de juiste becntwoording, of ols u een vroog niet begrijpt, zet don een vroogteken
voor de vrocg.
Een kopie van deel B wordt verstrekt aan de koper en kan, indien partijen dit wensen, als bìjlagen aan de koopakte gehecht worden.

Deel B
Persoonlijke gegevens

Noom: M. T. M van Daalen

.A.dres te verkopen
pond: Laan van Meerdervoort 239, 25ó3 AB's-Gravenhage

I Bijzonderheden
q. Ziin er nodot u het pond in eigendom hebt gekregen nog ondere, eventuele

oonvullende notoriële of onderhondse okten opgesteld met betrekking tot het
pond? nee

b. Ziin er - voor zover u bekend - mondelinge of schriftelijke ofsproken gemookt over
oongrenzende percelen? nee
Denk hierbíj aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met
m eerde re b u re n, toezeg g i nge n, e rf af sch ei di ng en,

Zo ia, grøag toelichten

c. Wijken de huidige terreinofscheidingen volgens u ol vcn de kodostrole
eigendomsgrenzen? nee
Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die door de
buren wordt gebruikt.

Zo jo, wooruit bestoot die ofwijking?

d. Is een gedeelte von uw pond, schuur, goroge of schutting gebouwd op grond von
de buren of ondersom? nee
Zo jo, groog toelichten

e, Heeft u grond von derden in gebruik?
Zo jo, groog toelichten

nee
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Om de verkoop op correcte wijze te loten
verlopen, ontvongen \Mij groog zo spoedig
mogelijk (kopieën) von de volgende ;rlo,1r i1,:1,!, voor
zovet deze in uw bezit ziin:

o het eigendomsbewijs woorbii u de eigendom vqn dit pond
verkreeg;

. qlle overige okten woqrin rechten gevestigd zijn of worden
genoemd die betrekking hebben op u\M pond;

o gorontiecertificoten, eigendomsbewijzen;
. hypotheekokten en sqldo vqn het restqnt von de hypotheek;
. qonslogbiljetten gemeentelijke belostingen (zools onroerende

zoqkbelosting verontreinigingsheffingen, waterschopslosten,
rioolrechten, polderlosten, precoriorechten);

. oonschrijvingen von de gemeente en nutsbedriiven woorin
herstellingen worden voorgeschreven;

o pospoort, rijbewijs of gemeentelijke identiteitskoort;
. onderzoeks-,/saneringsbevelen vqn gemeente of provincie;
o ener8ieprestotiecertificoot/-lqbel;
o (ver)bouwtekeningen, verkoopbrochures;
o het jocrverslog, statuten, begroting, reglement von splitsing,

qdres en telefoonnummer von de odministroteur of (bij

coöperotie) de secretcrris-penningmeester;
. indien u somenwonend bent en in het somenlevingscontroct

een clousule is opgenomen betreffende de verkoop von het
pond: het somenlevingscontroct;

. bii een nolotenschop: de verkloring von erfrecht;
o huur-, leose- en huurkoopcontrqcten;
. ols de NV, BV, VOF, mootschop, vereniging of stichting de

verkoper is: kopieën vqn stotuten, uittreksel uit
hondelsregister;

c deze vrogenliist.
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0
f. Rusten er - voor zover u weet - rechten op het perceel, zools erfpocht,

opstolrecht, vruchtgebruik, erfdienstboorheden, kwolitqtieve rechten of
verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, rechten vqn
wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.? nee
Bìivoorbeeld recht van overpad, eerste rccht van koop verstrekt aan derden, lopende geschillen, afspraken
met betrekking tot gebruik van de grond aan of van derden, verhuur, optiebedingen, etc.

Zo io, welke?

g. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten von toepossing?
h. Is er een onti-speculotiebeding von toepossing op het pond?

Zo jo, hoe long nog?

nee
nee

i. Is er $proke von een beschermd stqds- of dorpsgezicht? jo
Is er sproke vqn een gemeentelijk- of Rijksmonument? nee
Is er sproke vqn een beeldbepolend object? nee

j. Is er sproke von ruilverkqveling? nee
k. Is er sproke vcn onteigening? nee
l. Is het pcnd of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij onderen in gebruik?

nee
ze jsi is er een huttr

@

ÌVelke-deren vellen ender gegemerlijk gebruik?

.Bl1veer*le.eldg.eiserî

Se-ieråe€+e€+?
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n. Is er bezwqor gemookt tegen de wqordebeschikking WOZ?

Zo jo, toelichting:

Ja ooit, circa 5 jaar geleden.

o. Ziin er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen
voorgeschreven of oongekondigd die nog niet nqqr behoren zijn uitgevoerd?

nee

p. Ziin er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop von het pond
voor een deel kunnen worden teruggevorderd? nee

q. Is het pond onbewoonbsor verklsord of in het verleden ooit onbewoonbcor
verklqord geweest? nee

Is er bij verkoop sproke von omzetbelosting? nee
Bíjvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woonwoníng net praktijkgedeelte,
of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.

s. Hoe gebruikt u het pond nu?
Bijvoorbeeld wonìng, praktijk, winkel, opslag

Woninq

2 Gevels
o. Is er bij het pcnd sproke (geweest) vqn vochtdoorslog of oonhoudend vochtige

plekken op de gevels? nee
Zo ia, woar?

b. Ziin er bij het pond (gereporeerde) scheuren/beschodigingen in,/oon de gevels

oonwezig? nee
Zo jo, woor?

Er hebben wel hier en daar wat m-b.t. het werk.

jo

r

c.

Uw:rq¿oU¿ dpn t?,tt,w
Ziin de gevels bij het pond tddens de

/n
bouw gelsoleerd?

?-c¿¡vt + q€- T>1.1f?fe4
?ot1 q-+aê*n'l

nee

nee

lL-
nJ¿-p.ltt I

oh/v/

Zo nee, zijn de gevels doorno geisoleerd?

d. Zijn de gevels bij het pond ooit gereinigd? jo
Zo io, volgens welke methode?
Voorzijde is gereinigd en er is opnieuw gevoegd met knipvoegen, en geïmpregneerd
(ca201A). De achtergevel is niet gereinigd, hier is wel stuk- en schilderwerk gedaan
(201e)
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5 Doken
cr. Hoe oud zijn de dqken?

Plotte doken:

Overige doken:

b. Heeft u lqst von doklekkoges (gehod)?

Zo jo, woor?

Circa 2002

c.

jo

Er is een kleine lekkaqe qeweest. Zinkwerk oe repareerd en het lekt niet meer

Ziin er in het verleden in het pond gebreken geconstoteerd qqn de dqkconstructie
zools scheve, doorbuigende, krqkende, beschodigde en/of qqngetsste dqkdelen?

nee
Zo jo, woor?

d. Is het dok von het pondencomplex tijdens de bouw gelsoleerd?

nee
Za nee, is het dok dosrno gelsoleerd? nee

e. Zijn de regenwoterofvoeren vqn het, pond in orde?
Zo nee, toelichting:

jo

1. Ziin de doþoten von het pond in orde (bijvoorbeeld lekkoge)?
Zo îee, toelichting:

jo

4 Kozijnen, romen en deuren
<r. Wonneer zijn von het pond de buitenkozijnen, romen en deuren voor het lostst

geschilderd?

Achterzijde ZOI&, voorzijde circa 2015.

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?

b. Functioneren ín het pond olle schornieren en sloten?
Zo nee, toelichting:

c. Zijn olle sleutels oonwezig?

d. Is er in het pond sproke vcn isolerende beglozing? io
De woning heeft gedeelteliik dubtrel glos (bovenste etolge, voorzijde en bodkamer)

io

io

io
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e. Is er bij isolerende beglczing sproke vqn condensvorming tussen het glos?

Zo jo, woor?

5 Vloeren, plofonds en \Monden
o. Is er in het pond sprok (geweest) von vochtdoorslog of optrekkend vocht op

vloeren, plofonds enlof wonden?
Zo jo, woor?

tn dc Súwur il/rn

nee

neê

.fr.ln b,r¡¿-_

b. Is er in het pond sproke (geweest) von schimmelvorming op de vloeren, plofonds
en./of wonden? nee
Zo jo, woor?

c. Ziin er in het pond (gereporeerde of verborgen) scheuren en,/of beschodigingen
in,/oon vloeren, plofonds enlof wqnden conwezig? nee
Zo jo, woor?

d. Hebben zich in het verleden in het pond problemen voorgedcon met de
olwerkingen? nee
Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc

Zoia,woor?

e. Is er in het pcnd sproke (geweest) von gebreken cqn de vloerconstructie, zools

scheve, doorbuigende, krokende beschodigde enlof oongetoste vloerdelen?

nee
Zo jo, woor?

f. Is er in het pond sproke vcn vloerisolstie?

6 Kelder, kruipruimte en fundering
o. Is er in het pond sproke (geweest) von gebreken oon de fundering?

Zo io, welke?

nee

nee

b. Is de kruipruimte von het pond toegonkelijk?

c. Is de kruipruimte droog?

jo

jo
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d. Is er sproke von vochtdoorslog door de kelderwqnd?

Is de grondwoterstqnd de ofgelopen joren woorneemboor gewijzigd of is er sproke
vcn woterovedost geweest? nee

Zo jo, heeft dit tot problemen geleid in de vorm von woter in de kruipruimte c.q.
kelder? nee

7 Instolloties
o. Is er in het pond een cv-instolloties oonwezig?

Zo jo, welk type is dit en wqt is het bouwjoor?
lntergas,2007

jo

e.

jo

Wonneer is deze voor het lootst onderhouden?

Onderhouden 2019

b. Is meer don één keer per joor bijvullen von de cv-instollotie noodzokelijk? nee
Zo jo, hoe vcok?

c, Ziin er rqdlotoren die niet worm worden?
Zo jo, welke?

nee

Zover bekend functioneert alles. alleen wordt er in de slaaokamers nooit qestookt

d. Ziin er rodiotoren of (woter)leidingen die lekken?
Zo jo, woor?

nee

e. Ziin er rodiqtoren of (woter)leidingen die ooit zijn bevroren?
Zo jo, woor?

nee

1, Ziin er vertrekken die niet (goed) worm worden?
Zo jo, welke?

nee

S. In welk joor zijn voor het loatst de oonwezige
schoorsteenkonqlen,/rookgosofvoeren geveegd/gereinigd?

h/"1* ìt h.ì/,k tuta-/-r

h. Is de trek von oonwezige schoorsteenkonclen goed? jo
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i. Is de elektrische instollotie vernieuwd?
Zo jo, wonneer en welke onderdelen?

Maar wanneer en wat precies is onbekend

io

i. Ziin u gebreken bekend oqn de technische instollqties?
Zo jo, welke?

nee

k, Ziin er sndere instolloties met gebreken?

Zo jo, welke en welke bijzonderheden?
nee

8 Sonitoir en riolering
o. Ziin er in het pond beschodigingen cron wostofels, douche, bcrd, toiletten,

gootstenen en kronen?
Zo io' welke?
Stuk uit de voet van 1 toilet.

b. Lopen de qfvoeren in het pond von wostqiel, douche, bod, toiletten, gootstenen

en kronen goed door? jo
Zo nee, welke niet?

c. Is het pond oongesloten op het gemeentelijke riool?

io

io

d. Ziin u in het pond gebreken (geweest qon de riolering, zools breuken,
stqnkovedsst, lekkoges, etc.?

Zo jc, welke?
nee

ø. Is er een qndere voorziening, zools een septictonk, beerput of dergelijk oonwezig?
nee

9 Diversen
tr. Wqt is het bouwjoor von het pond?

1900

b. Ziin er osbesthoudende moteriolen in het pond oonwezig?
Zo jo, welke en wqor?

nee

c. Blijft er in het pond zeil qchter, ql don niet vostgelijmd, dot is oongeschoft tussen
1955 en 1982? nee
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o. Hoeveel bet<rqlde u voor de lootste oonslog onroerende zqqkbelosting en in welk
belcstingioor?

2 ¿' úA& [ 3t73,ctz
ó€ /uL(. ta

,r.) -'.t I

b. Wot is de lVOZ-woorde?

€ 708.000,-
trt, Zd,),ro )

c. Peiljoor;
2018

d. Hoe veel betqqlde u voor de laqtste oonslog woterschopslosten (groog ook het
belostingjoor oongeven)?

,Li i7 r j"o
e. Hoeveel betoolde u voor de lqotste oonslog rioolrecht (groog ook het

belostingioor oongeven)?

Lr' ¡ /¿i¿t.io

f. Welke voorschotbedrogen betoolt u mcondelijks oon de nutsbedrijven?

Jt,tx-<-r¡ 'LÅ t

g. Ziin u leqsecontrqcten?
Bijvoo rbee I d keu ke n, kozij ne n, cv - ketel, et c.

Zo jo, welke?

Huurqeiser in de keuken op de beqane qrond

Gos ,/ elektro:

Elek+re

Blokvefl#erminË

ja

Hoe long lopen de controcten nog?
Voor onbepaalde tijd, wordt opgezegd voor overdracht

Zo-jor+o+-+vonn€er?

i. Heeft u olle gemeentelijke belostingen die u verschuldigd bent ol betoold? io
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d. Is er sproke von loden leidingen in het pond?

Zo jo, woor?

f. Is er voor zover bekend een olietonk oonwezig?

Zo jo, is deze gesoneerd/verwijderd?
Is er een Kiwo-certificqot qonwezig?

g. Is er sproke von overlqst door ongedierte in enlof om hef pond?
M u izen, ratte n, kakkerlakken, etc.

k. Ziin er in het pond verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?

l. Bent u in het bezig von een energieprestiecertificcot/energielobel?
Zo jo, welk lobel?

jo

Gedeeltel¡jk: in het kastje van de beneden keuken, en tussen de toiletten.

e. Is de grond von het pqndencomplex voor zover bekend verontreinigd?
nee

Zo jo, is er een onderzoeksrqpport? nee
Zo jo, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of soneringsbevel opgelegd?

nee

nee

io/nee
ia/nee

nee

h. Is het pond oongetost door houtworm, boktor, onder ongedierte of zwqm? nee
Is deze oontosting ql een behondeld? ia/nee
Zo jo, wonneer en door welk bedrijf? io/nee

i. Is er in het pond voor zover bekend sproke von chlorideschqde (betonrot)?
nee

Betonrot komt vooral voor in kruipruintes van woningen gebouwd tussen 19ó5 en 1981 die voorzien zijn van
betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen - bijvoorbeeld
balkons - kunnen aangetast zíjn.

Hebben er in het pond verbouwingen enlof bijbouwingen plootsgevonden? 
.
lo

Zo jo welke ver-lbijbouwingen, in welk joortol en door welk bedrijf ziin deze

uitgevoerd?
Een doorbraak op de eerste verdieping (zijkamer betrokken bij woonkamer, er is een

stalen bint laatst. + u.r^/d m¿Ì da¿¡rndl^î
l,n,/4. EE-eîTê<n/

io,/nee

/ry *'*)

,iiî?

nee

lO Vaste losten
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0
Ziin t voriobele bedrogen voor gemeenschoppelijke poorten inritten ol terreinen?

nee
Zo jo, hoe hoog zijn deze en woorvoor?

i. Heeft u, om in de stroot te pcrkeren, een porkeervergunning nodig?
Zo jo, wot zijn de kosten voor deze porkeervergunning per joor?
Circa € 40,-.

ll Goronties
Zijn er lopende onderhoudscontrocten en,/of gorontieregelingen overdrocgboor
oon de koper zools dokbedekking, cv-instollotie, dubbele beglozing, etc.? nee

Zo jo, welke?

jo
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0
12 Ondertekening
Verkoper(s) verkloort./verkloren olle hem/hqor bekende feiten te hebben vermeld in
dit formulier. Verkoper is zich ervsn bewust dot hij bii een niet-iuiste en./of volledige
vermelding von feiten, de koper de mogelijkheid heeft om op grond von het Burgedijk
Wetboek schodevergoeding te cloimen. Verkoper(s) verkloort/verkloren de woning tot
de notcriële levering op een mcnier te zulløn bewonen welke in het msotschoppelijk
verkeer ols gebruikelijk wordt beschouwd.

Ploots:

Dotum:

Hondtekening:

s^ <-
r

Plocts:

Dotum:

Hondtekening:

Nodere informotie
Overige zoken die de koper noor uw mening moet weten:
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Onesto
Verkoop \Moning

Lijst von zsken

Betreffende het obiect: Laan van Meerdervoorl239,25ó3 AB Den Haag

d.d.: 12-09-2019

Voor de onderstaande zaken - ongeacht of deze roerend dan wel onroerend zijn - geldt de ze soms
welen soms niet in de woning achterblijven. De lijst in bedoeld om duidelijkheid te scheppen om
discussies achteraf te voorkomen.

let op: lndien er geen duidelijkheid bestaat omtrent een zaak en/of indien er geen nadere afspraken
zijn gemaakt over een zaak, betekent dit dat de betreffende zaak wordt meegenomen door verkoper
en dus niet achterblijft in de woning.

Bl¡ift Gaat
achter mee

Kan worden NVT
overgenomen

Woning
Interieur
Verlichting, te weten:

- lnbouwspots / 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 r/ rolhorren

Vloerdecoratie, te weten:
- Vloerbedekking
- Parketvloer
- Houten vloe(delen)
- Laminaat
- Plavuizen

(Voorzet)openhaard met toebehoren
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Tel +5t(O) 70 545 95 22
inf o@onesto-vostgoed,com
wwwonestq-vqstgoed.com
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Allesbrander
Houtkachels
(Gas)kachels
Designradiator(en)
Radiatorafwerking
Overig, te weten:

- Spiegelwanden
- Schilderij- /foto-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 (of ander merk)
- Koffiezetapparaat

Keukenaccessoires, te weten:

Sonitoir / scruno
Toilet met de volgende toebehoren

- lorlet
- Toiletrolhouder
- Toiletborstel(houder)
- Fontein

Sauna met toebehoren

Exterieur / instolloties,/ veiligheid / energiebesporing
Schotels / antenne(s) tr
Brievenbus E
(Voor)deurbel ñ

Bl¡ift Gaat
achter mee

Tel +51(O) 70 346 95 22
info@onesto-vostgoed,com
www.onestc-vostgoed,com

Kan worden NVT
overgenomen
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Onesto Vostgoed
von Bergenstroot 49
2585 CS Den Hcog

Onesta Vostgoed
Denneweg 9D
2514 CB Den Hoûg

KVK 65 lt 9565
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Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Screens / rolluiken
CV met toebehoren
(Klok)thermostaat
Warmwatervoorziening, te weten:

- Cv-installatie
- Boiler
- Close-in boiler
- Geiser

Mechanische ventilatie
Luchtbehandeling
I solatievoorzieni n gen (voorzetrame n / radiatorfol ie, etc.), te weten :

Telefoonaansluiting / internetaansluiting
Veil ig heidsschakel aar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Zonnepanelen

Tuin / tercos,/ bolkon
Inrichting
Aanleg / bestrating
Beplanting

Verlichting / instolloties
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar / bewegingsmelder

Bebouwing
Tuinhuis / buitenberging
Kasten / werkbank in tuinhuis ,/ berging
(Broei)kas
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Bl¡ift Gaat
achter mee

Tel +51(O) 70 345 g5 22
info@onesto-vostgoed,com
wwwonesto-vostgoed.com

Kan worden NVT
overgenomen

Overig
Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek Sùt4L*'h n1'<--r\)

Onesto Vostgoed
vcn Bergenstroot 49
2583 CS Den Hoog

Onesto Vcstgoed
Denneweg 9D
2514 CB Den Hoog

KVK 65 11 9363
BTW NL 122296955 BOr

IBAN NL52 ABNA 05609564I



Bl¡¡ft Gaat
achter mee

Kan worden NVT
overgenomen

Vlaggenmast(houder)

Overig
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er sprake is van een leasecontract? Zo ja,
neemt verkoper de zaak mee of moet het betreffende contract worden overgenomen?

ø
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¡
¡
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tr
tr
tr

tr
u
tr

CV/geiser /boiler
Keuken /tuin/ kozijnen
I ntelligente thermostaten e.d
Stadsverwarming
Zonnepanelen

Bijlage(n) over te nemen contracten:

Voor akkoord,

De opdrachtgever/verkoper, (en

echtgeno(o)t(e) / partner)

Plaats en datum

Onesto Vostgoed
van Bergenstroot 49
2585 CS Den Hoog

Bl¡jft Gaat
achter mee

úntrn!ntr¡tr¡uutrtr

Kan worden NVT
overgenomen

tr!
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Koper,
(en echtgeno(o)t(e) ,/ partner)

Plaats en datum:

Onestq Vostgoed
Denneweg 9D
25l4CB Den Ho<rg

Tel +31(o) 70 345 96 22
info@onesto-vqstgoed.com
wwwonêstc-vostgoed,com

KVK 65 tt 956õ
BlW NL t22296955 BOI
IBÀN NL52 ABNÄ, 05609564I


