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01. In de gewilde Klaverstraat in Wittevrouwen gelegen 
bijzondere tussenwoning (± 1895) met ruime tuin op het zuiden.

De Klaverstraat 25! Een unieke woning in Wittevrouwen. Een uitgebouwde 
tussenwoning met dakopbouw, souterrain, meerdere (slaap)kamers, een balkon 
en een ruime en brede tuin (± 25 m2) op het zuiden. Een combinatie die je zelden 
tegenkomt in Wittevrouwen. 

Aan de achterzijde is de woning over de volle breedte uitgebouwd.  Door de ruime 
uitbouw, beschikt de woning over een woonkeuken. Altijd al een volwaardige 
werkkamer willen hebben of een speelkamer of een logeerkamer? In het souterrain 
tref je naast veel bergruimte, de wasruimte en de toiletruimte, een kamer met veel 
mogelijkheden. Door de verschillende uitbreidingen beschikt de woning over vier 
volwaardige (slaap)kamers en een heerlijk ruime woonkamer. De totale oppervlakte 
op de begane grond is overigens ± 50 m2. Via de openslaande deuren vanuit de 
woonkeuken heb je toegang naar de achtertuin op het zuiden. 

De Klaverstraat is een begrip in Wittevrouwen! Een fijne en rustige straat waar 
kinderen ouderwets op straat spelen en ouders op een bankje voor de deur een 
praatje met de buren maken. Een straat waarbij de karakteristieke gevels met fraaie 
rollagen veel eenheid en historie uitstralen. Centraal gelegen in Wittevrouwen en 
op loopafstand van het centrum. Op wandelafstand is ‘Goesting’, ‘Koffie75’, de 
wereldberoemde ‘Roberto Gelato’, ‘Gastmaal Café’ en een warme bakker gelegen.  Op 
de hoek Klaverstraat/Goedestraat zit de bekende groenteboer ‘Ganseman’.

Verderop in de wijk kun je terecht bij de buurtsuper of de Biltstraat voor de dagelijkse 
boodschappen. Het Griftpark is ook op loopafstand gelegen. Het oude centrum is op 
wandelafstand gelegen. Reis je veel met het openbaar vervoer? Het Centraal Station 
is per fiets of met meerdere busverbindingen goed bereikbaar. Het is een gewilde, 
rustige en zeer prettige woonomgeving.

Interesse in deze bijzondere woning? 
Neem jouw eigen NVM aankoopmakelaar mee.

LICHTE & UITGEBOUWDE TUSSENWONING (± 1895), 
MET DAKOPBOUW, SOUTERRAIN EN TUIN OP HET ZUIDEN!

DE WONING

Bouwjaar ± 1895

Woonoppervlakte 117 m²

Balkon     7 m²

Perceeloppervlakte   77 m²

Inhoud 415 m³

Buitenruimte tuin (Z) & balkon (Z)

Verwarming c.v.-ketel

Warm water c.v.-ketel

Vloerverwarming keuken en souterrain

Isolatie vloerisolatie
dubbel glas
dakisolatie

Kadaster ABSTEDE B 3019A

Eigendomssituatie Volle eigendom
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Sfeer, licht & ruimte!
Via de entree met ruime gang kom je in de sfeervolle en 
lichte woonkamer.  

Samen met een mooie raamindeling met glas-in-
loodramen, het licht en de hoogte ontstaat er een fijne en 
huiselijke sfeer.

02.DE FOTO’S



Gave woonkeuken!
Vanuit de woonkamer loop je de ruime woonkeuken in.

De woonkeuken kenmerkt zich door veel lichtinval dankzij 
de meerdere dakramen/lichtstraat en het glas in de pui 
aan de achterzijde. Via de openslaande deuren betreed je 
de zonnige en brede achtertuin op het zuiden. Vanuit de 
woonkeuken heb je ook toegang naar het souterrain. 





Heerlijke stadstuin!
De stadstuin is op het zuiden gelegen.

De stadstuin is leuk aangelegd, opvallend breed en 
toegankelijk via de mooie, openslaande deuren vanuit 
de woonkeuken.



Meerdere (slaap)kamers!
In het souterrain tref je naast veel bergruimte, de wasruimte en de ruime en moderne 
toiletruimte, een kamer met veel mogelijkheden. Door de verschillende uitbreidingen beschikt de 
woning over vier volwaardige (slaap)kamers.



Meerdere 
slaapkamers!
De eerste verdieping biedt, mede 
dankzij de opgetrokken achtergevel 
aan de achterzijde ruimte aan twee 
(slaap)kamers en een moderne 
badkamer.

Daarnaast is er veel bergruimte 
aanwezig in de vorm van vaste 
kasten.  



Ruime 
dakopbouw!
De tweede verdieping 
biedt, naast veel 
bergruimte en de C.V.-
opstelling, een ruime 
slaapkamer en een 
heerlijk balkon op het 
zuiden.



Moderne 
badkamer!
De badkamer is modern uitgevoerd en 
gelegen op de eerste verdieping. 

De badkamer beschikt over mooi, groot 
tegelwerk en is slim ingedeeld. Er is een 
douche, een tweede toilet en een ligbad 
aanwezig.



WONEN IN 
WITTEVROUWEN

Wittevrouwen wordt gezien als een van de leukste wijken van de stad Utrecht. De 
smalle straatjes geven de wijk een dorps allure met het voordeel zo in de binnenstad 
te zijn. De centrale ligging en de hippe tentjes (Koffie75, Roberto’s, Goesting, Gastmaal 
Café) maken Wittevrouwen een geliefde wijk onder jonge gezinnen.

De wijk is vernoemd naar het toenmalige klooster dat middenin de wijk stond. Het 
klooster werd in de volksmond Wittevrouwenklooster genoemd, naar de kleur habijt 
van de nonnen. Ondanks de sloop van het klooster in de 16e eeuw is de volksnaam 
gebleven.

Wittevrouwen heeft dankzij de hofjes, de binnentuinen, de herenhuizen en 
arbeiderswoningen een karakteristieke uitstraling. Wittevrouwen heeft een perfecte 
ligging in het noordoosten van Utrecht. Grenzend aan de binnenstad zit je zomers 
binnen enkele minuten gezellig op het terras, maar ook in Wittevrouwen zelf zijn 
steeds meer terrasjes te vinden. Daarnaast zit de wijk direct aan de Vogelenbuurt, 
Buiten-Wittevrouwen en Zeeheldenbuurt. De Bilstraat vormt de zuidgrens van deze 
mooie wijk. De vele uitzendbureaus in de Biltstraat hebben door de jaren heen 
plaatsgemaakt voor gezellige restaurants, hippe koffietentjes en andere unieke 
winkelconcepten. Het Griftpark is een modern stadspark voor jong en oud. Het 
Griftpark en zijn mooie stadsnatuur bieden een geweldig uitzicht over de stad. De 
kinderboerderij en de speelplaatsen maken dit park ook erg geschikt voor jonge 
kinderen. De verschillende geplande activiteiten maakt dat er altijd wel iets te doen 
is in het park. 

Wittevrouwen is perfect te bereiken met het openbaar vervoer. Zo loopt een 
belangrijke busroute tussen Centraal Station en de Uithof met de Universiteit Utrecht, 
de Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht door de wijk. Ook stoppen veel andere 
buslijnen op de Biltstraat zoals de bus richting Zeist of de Utrechtse Heuvelrug. 
Lopend of fietsend ben je in een mum van tijd in de binnenstad en met de auto zit je 
binnen 10 minuten op de oostelijke ringweg (A27).

Regelmatig heeft MOIB Makelaars woningen, appartementen of studio’s te koop in 
en rondom de wijk Wittenvrouwen. Ben je op zoek naar een woning in een van de 
meest historische wijken van Utrecht? Neem dan contact met ons op.

03.DE WIJK



SOUTERRAIN

04.DE PLATTEGRONDEN

BEGANE
GROND
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EERSTE
VERDIEPING

TWEEDE
VERDIEPING
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ROERENDE ZAKENLIJST

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter 
overname

NVT
TUIN e.d.

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Tuinhuis/buitenberging

Buitenverlichting

Kasten/werkbank in berging

Alarminstallatie/veiligheidssloten

Rolluiken/zonwering buiten

VOORZIENINGEN

C.V. met toebehoren

Thermostaat

Mechanische ventilatie

Airconditioning

Open haard met toebehoren

Allesbrander/kachels

Radiatorafwerking

Rookmelders

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter 
overname

NVT
KEUKEN & SANITAIR

Keukenblok met bovenkasten

Inbouwapparatuur

Wastafelmeubel met accessoires

Badkameraccessoires

Toiletaccessoires

Sauna met toebehoren

DECORATIE & VERLICHTING

Gordijnrails

Gordijnen

Rolgordijnen e.d.

Schilderijophangsysteem

Radiatorbekleding

Vloerbekleding (houten vloer e.d.)

Opbouwverlichting

Inbouwverlichting
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ROERENDE ZAKENLIJST

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter 
overname

NVT
OVERIG

Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele 
leascontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen, 
te weten:

Naam    

Plaats    

Datum 

Handtekening verkoper(s)

Naam    

Plaats    

Datum 

Handtekening koper(s)
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Gerard Huis in 't Veld

Utrecht

20/3/19

Nicolette Kupper

Utrecht

20/3/19

✔

✔

✔

✔

✔

Vaatwasser

Tuintafel

Kasten slaapkamer 1e verd

Kasten slaapkamer 2e verd

Zandbak



VRAGENLIJST | DEEL B
Deel B wordt toegevoegd aan de verkoopbrochure en zal beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. 

Indien je dat nodig vindt, kun je nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst bij ‘Nadere informatie’. 

A. Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog 
andere, eventuele aanvullende notariële of onderhandse 
akten opgesteld met betrekking tot het perceel?

  ja     nee

B. Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke 
afspraken gemaakt over aangrenzende percelen?  

Denk aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, 
overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.

Zo ja, welke zijn dat?   ja     nee

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

Denk aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, 
of grond van u die gebruikt wordt door de buren.

Zo ja, waaruit bestaat deze afwijking?   ja     nee

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

Zo ja, graag nader toelichten?   ja     nee 

E.  Heeft u grond van derden in gebruik?   ja     nee 

Zo ja, welke?

F. Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing?

   ja     nee

G. Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals 
erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden,  
kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, 
voorkeursrechten, optierechten, rechten van wederinkoop, 
huurkoop, concurrentiebedingen etc.? 

Denk hierbij aan: recht van overpad, 1e recht van koop verstrekt aan derden, 
lopende geschillen,afspraken met betrekking tot gebruik vangrond aan of van 

derden, verhuur, optiebedingen, etc  

Zo ja, welke?    ja     nee 

H. Is er een anti-speculatiebeding op de woning?

Zo ja, hoe lang nog?   ja     nee

I.  Is er sprake van:

  een beschermd stads- of dorpsgezicht

  een gemeentelijk of rijksmonument?

  een beeldbepalend object?

J. Is er sprake van ruilverklaveling?    ja     nee

K.  Is er sprake van onteigening?   ja     nee

L. Is de woning of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd 
of bij anderen in gebruik?  

Zo ja:   ja     nee

Is er een huurcontract?                                
   n.v.t.     ja     nee      

Welk gedeelte is verhuurd?

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?

Welke zaken zijn van de huurder en mag huurder meenemen?

Is er een waarborgsom gestort?   ja     nee     n.v.t.

Zo ja, hoeveel?

Hebt u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? 

Zo ja, welke?   ja     nee     n.v.t.

M. Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan 
niet bij de rechter, huurcommissie of een andere instantie?

Denk aan onteigening/kwesties met buren

Zo ja, welke?
  ja     nee

N. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ?

Zo ja, graag toelichten:
  ja     nee

01. JURIDISCHE SITUATIE  
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01. JURIDISCHE SITUATIE  

O. Zijn er door de overheid en/of nutsbedrijven verbeteringen 
of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog 
niet naar behoren zijn uitgevoerd?

  ja      nee

P. Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die 
bij verkoop van de woning voor een deel kunnen worden 
teruggevorderd?

  ja      nee 

Q. Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit 
onbewoonbaar verklaard geweest?

  ja      nee 

R. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 

Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een 
woonwoning met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.

  ja      nee

S.  Hoe gebruikt u de woning nu?

Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, opslag

02. WONING - GEVELS 

A. Is er sprake of sprake geweest van vochtdoorslag of 
aanhoudende vochtige plekken op de gevels?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

B. Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in of aan 
de gevels aanwezig?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

C. Zijn de gevels geïsoleerd?

  ja     nee     mij onbekend

D. Zijn de gevels ooit gereinigd?

  ja     nee     mij onbekend

03. WONING - DAKEN 

A. Hoe oud zijn de daken?

Platte daken

Overige daken

B. Heeft u last van daklekkages of daklekkages gehad?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

C. Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan 
de dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende,  
beschadigde en/of aangetaste dakdelen?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

D. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen of 
laten repareren?

  ja     nee     mij onbekend

E. Is het (hoofd)dak geïsoleerd?

  ja     nee     mij onbekend

F. Zijn de regenwaterafvoeren in orde?

  ja     nee     mij onbekend

G. Zijn de dakgoten in orde (bijv. lekkage)?

Zo nee, toelichting:   ja     nee     mij onbekend

04. WONING - KOZIJNEN E.D.

A. Wanneer is het buitenschilderwerk 
voor het laatst uitgevoerd?

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf?

  ja     nee     mij onbekend

B. Functioneren alle scharnieren en sloten?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend
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Woning

kleine scheurtjes in voorgevel

Ons onbekend

2005 (uitbouw)

Tussen ons huis en dat van de buren door een 
kapotte dakgoot van buren. Verholpen, nu droog.

2017
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07. WONING - INSTALLATIES

C. Is het bijvullen noodzakelijk? 
Zoja, hoe vaak vult u de C.V.-installatie bij?

  ja     nee

D. Zijn er radiatoren die niet warm worden?

Zo ja, welke?   ja     nee     mij onbekend

E. Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

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

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

G. Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

H. In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige 
schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?

I. Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?

  ja     nee     mij onbekend     niet van toepassing

J. Is de elektrische installatie vernieuwd?

  ja     nee     mij onbekend

Zo ja, wanneer en welke onderdelen?

K. Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties?

Zo ja, welke?   ja    nee    mij onbekend

L. Zijn er andere installaties met gebreken?

  ja     nee     mij onbekend

Zo ja, welke en welke bijzonderheden?

08. WONING - SANITAIR E.D.

A. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, 
toiletten, gootstenen en kranen?

Zo ja, welke?   ja     nee 

B. Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, 
gootstenen en kranen goed door?

Zo nee, welke niet?   ja     nee 

C. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool?

  ja     nee

D. Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, 
stankoverlast, lekkages, etc.?

Zo ja, welke?   ja     nee     mij onbekend

E. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, 
beerput of dergelijk aanwezig?

  ja     nee

09. DIVERSEN

A. Wat is het bouwjaar van de woning? 

B. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig?

Zo ja, welke en waar?   ja     nee     mij onbekend

C. Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat 
is aangeschaft tussen 1955 en 1982?

  ja     nee     mij onbekend

D. Is er sprake van loden leidingen in de woning?

Zo ja, welke en waar?   ja     nee     mij onbekend
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2 x per jaar

Slaapkamer 2e verdieping heeft geen radiator

Nvt

2005 en eerder

Douchedeur sluit moeilijk.

Sanibroyeur loopt ca. 1x per maand vast, stekker 
eruit en erin en hij doet het dan weer.

Gat in pijp, is hersteld

1896
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04. WONING - KOZIJNEN E.D.

C. Zijn alle sleutels aanwezig?   ja     nee

D. Is er sprake van isolerende beglazing? 

  ja     nee     gedeeltelijk 

E. Is er bij isolerende beglazing sprake van 
condensvorming tussen het glas?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

05. WONING - VLOEREN E.D.

A. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend 
vocht op vloeren, plafonds en/of wanden?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

B. Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, 
plafonds en/of wanden?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

C. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of 
beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of wanden 
aanwezig?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

D. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan 
met de afwerkingen?

Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend 
of loszittend stucwerk, etc.

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

E. Is er sprake of sprake geweest van gebreken aan de 
vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, 
beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

F. Is er sprake van vloerisolatie? 

  ja     nee     gedeeltelijk

06. WONING - FUNDERING E.D.

A. Is de kruipruimte toegankelijk?

  ja     nee     mij onbekend

B. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de fundering?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

C. Is de kruipruimte droog?   ja    nee    meestal 

D. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand?

  ja    nee    soms

E. Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar 
gewijzigd of is er sprake van wateroverlast geweest?

  ja     nee     mij onbekend

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

  ja     nee     mij onbekend

07. WONING - INSTALLATIES

A. Is er een CV-installatie aanwezig?   ja     nee

Zo ja, welk type CV-ketel is het en hoe oud is deze?

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 

B. Vult u de C.V.-installatie meer dan 1 keer per jaar bij?

  ja     nee
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het kleine ruitje in de bovenste slaapkamer en het 
kleine ruitje in de badkamer

Vaillant Ecotec CW5 uit 2017

Februari 2019
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09. DIVERSEN

E. Is de grond voor zover bekend verontreinigd?

  ja     nee     mij onbekend

Zo ja, is er een onderzoeksrapport?   ja     nee

Zo ja, heeft de gemeente of provincie 
een onderzoeksbevel of 
saneringsbevel opgelegd?

  ja     nee

F. Is er voor zover bekend een olietank aanwezig?

  ja     nee     mij onbekend

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd?   ja     nee

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig?   ja     nee

G. Is er sprake van overlast door ongedierte in en om de 
woning (muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)? 

  ja     nee     mij onbekend

H. Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander 
ongedierte of zwam?

Zo ja, waar?   ja     nee     mij onbekend

Is deze aantasting al eens behandeld?   ja     nee

Zo ja, wanneer en door welk bedrijf?

I. Is er sprake van betonrot (chlorideschade)?

Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 
en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of 
Manta. Ook andere betonelementen - bijv. balkons - kunnen aangetast zijn.

  ja     nee     mij onbekend

J. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen 
plaatsgevonden in en/of om de woning?

  ja     nee     mij onbekend

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

K. Zijn de benodigde omgevingsvergunningen (voorheen 
bouwvergunningen) voor de verbouwingen omschreven 
onder punt J. verkregen?

  ja     nee     niet van toepassing

L. Bent u in het bezit van een energielabel?

Zo ja, welke label?
  ja     nee

  A++    A+    A    B    C    D    E    F    G

10. VASTE LASTEN

A. Wat is de hoogte van de laatste 
aanslag onroerende zaakbelasting? €

Belastingjaar

B. Wat is de WOZ-waarde? €

Peiljaar

C. Wat is de hoogte van de laatste       
aanslag waterschapslasten? €

Belastingjaar

D. Wat is de hoogte van de laatste   
aanslag rioolrechten? €

Belastingjaar

E. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks 
aan de nutsbedrijven

Gas € Water €

Elektra € Blok of stads-
verwarming €

F. Zijn er leasecontracten

Bijvoorbeeld C.V.-ketel, boiler, geiser, keuken, kozijnen etc.?

Zo ja, welke?
  ja     nee     mij onbekend

Hoe lang lopende de contracten nog?

G. Is er sprake van erfpacht of een opstalrecht?

  ja     nee     mij onbekend

Hoe hoog is de canon per jaar? €

Heeft u alle canons betaald?   ja     nee 

Is de canon afgekocht?   ja     nee

Zo ja, tot wanneer?
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Badkamer 2012 
Slaapkamer 1e verdieping achter renovatie 2014 
 
Voor ons: souterrain + uitbouw 2005 
Dakopbouw eind jaren '90

373

2019

448.000

2018

383

2019

214

2019

150 15

Zie gas
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10. VASTE LASTEN

H. Heeft u alle gemeentelijke belastingen betaald?

  ja     nee

I. Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke 
poorten, inritten of terreinen? 

  ja     nee     mij onbekend

Zo ja, hoe hoog en waarvoor? €

J. Is er parkeervergunning nodig om in de straat te parkeren?

  ja     nee

11. OVERIG

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of 
garantieregelingen overdraagbaar aan de koper zoals 
dakbedekking, CV-installatie, dubbele beglazing, etc.?

Zo ja, welke? 
  ja     nee

Wat is de gezinssamenstelling van uw directe buren?
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OVERIGE INFORMATIE 

Hier kunt u aanvullende informatie vermelden of extra toelichting geven.

CV-onderhoud Scholman; garantie op CV-ketel

Links een stel. Rechtsboven een jong stel. 
Rechtsonder de opslag van de groenteboer.

Een klein deel van de tuin (± 4m2) is (met goedkeuring van de eigenaren van nummer 23) gelegen op het perceel 
dat behoort bij nummer 23. Dit is een situatie die al vele jaren duurt (zeker 20 jaar). 
 
De schutting aan de achterzijde is gezamenlijk met de achterburen geplaatst (2018). 
 
Keuken en kelder voorzien van vloerverwarming. Toilet en wasmachineafvoer via sanibroyeur. Mechanische ventilatie 
in de kelder. 
 
In de ‘lichtstraat’ in de keuken zijn in het verleden wat kleine lekkages geweest. Deze zijn verholpen. 
 
 
 
 
 
 



VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP

Voor een second opinion 
kunt u altijd contact 

opnemen met een van 
onze samenwerkende 
hypotheekadviseurs op

030 - 633 39 06

Heeft u nog vragen? Neem 
gerust contact met ons op.

We stellen het op prijs 
als u ons dit laat weten. 
Dan kunnen wij het aan 
de verkoper doorgeven.

NEE

Onze samenwerkende 
hypotheekadviseurs 

rekenen u graag voor 
wat uw financiële 

mogelijkheden zijn.

Bel gerust voor een 
afspraak. 030 - 633 39 06

NEE

Aankoopopdracht
De aankoopbegeleiding van MOIB makelaars 
& taxateurs is een helder stappenplan dat een 
succesvolle aanpak biedt voor de selectie en 
de aankoop van een huis. 

Informeer er naar als u gegarandeerd wilt 
slagen bij de aankoop van een woning.

NEE

Heeft u 
interesse in 

deze woning?

Heeft u 
interesse in 

deze woning?

Heeft u 
interesse in 

deze woning?

Wilt u gaan 
bieden op de 

woning?

JA JA JA

Als u een bod uitbrengt (mondeling 
en schriftelijk) dan is dit bindend op het 
moment dat de koopovereenkomst 
door u en de verkoper is getekend! 
Het bod wordt door ons in 
ontvangst genomen en besproken 
met de verkoper. Hieruit kan een 
onderhandeling voortvloeien. Betrek 
bij uw bod ook andere factoren die 
voor u van belang zijn zoals: Nationale 
Hypotheekgarantie, ontbindende 
voorwaarden (bv. financieel of 
bouwkundig), roerende zaken, etc.

Heeft u 
interesse in 

deze woning?

Weet u hoeveel
u kunt lenen?

1 2 3

Heeft u 
interesse in 

deze woning?

Zijn partijen tot 
overeenstemming 

gekomen?

Nadat partijen een overeenkomst 
hebben bereikt zal door ons kantoor een 
koopovereenkomst worden opgesteld. 
Hoewel in de volksmond vaak over een 
‘voorlopig koopcontract’ wordt gesproken, is 
de koopovereenkomst bindend voor beide 
partijen! De koop kan hierna slechts worden 
ontbonden, als er ‘ontbindende voorwaarden’ 
in de koopovereenkomst zijn opgenomen. 
Vaak wordt bijvoorbeeld het afsluiten van 
een hypotheek als ontbindende voorwaarde 
opgenomen. Wij sturen de getekende 
koopovereenkomst naar de gekozen notaris.

JA

Heeft u interesse in 
deze woning?

De eindinspectie 
en het notarieel 

transport

De hypotheek wordt aangevraagd via uw 
hypotheekadviseur. Indien van toepassing 
worden tevens een bankgarantie, een 
overbruggingskrediet en/of taxatie verzorgd. 

De notaris zal u enkele dagen na ontvangst 
van de koopovereenkomst vragen de 
waarborgsom te storten of een bankgarantie 
te deponeren.

Wij stellen u graag in de gelegenheid de woning 
vóór de levering nog een keer te inspecteren. 

U ontvangt een uitnodiging van de notaris om met 
de verkoper de akte van levering (eigendomsakte) 
te komen ondertekenen. Voor die tijd krijgt u de 
conceptakte en de nota van afrekening van de 
notaris toegestuurd. 

Heeft u interesse in 
deze woning?

De hypotheek en 
de bankgarantie

Heeft u interesse in deze woning?GEFELICITEERD!
Heel veel woonplezier!

4

5
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AANSPRAKELIJKHEID
Het eerder genoemde behelst slechts een globale omschrijving van een object. De 
informatie berust deels op door derden aan ons kantoor verstrekte gegevens. Met 
de meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt, maar kunnen ten aanzien 
van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

ONDERZOEKSPLICHT VAN DE KOPER
Koper is te alle tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring 
te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed 
inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud. Echter dienen de bouwkundige 
inspecteurs en adviseurs aangesloten zijn bij een erkend bouwkundig instituut. 

MEETINSTRUCTIE
Deze woning is ingemeten volgens de Meetinstructie. 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. Hoewel wij de woning met veel zorg hebben opgemeten kan het zijn 
dat er verschillen zijn in de afmetingen. Noch verkoper noch de makelaar accepteert 
enige aansprakelijkheid voor deze verschillen. De maatvoeringen worden door ons 
gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte maatvoering voor u van belang is, raden 
wij u aan de maten zelf te (laten) meten.

CONCEPT AKTE VAN LEVERING
Enkele dagen voor de eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris een concept 
van de overdrachtsakte, alsmede een nota van afrekening. In de nota wordt precies 
uiteengezet wat u bij de eigendomsoverdracht totaal verschuldigd bent en er vindt 
tevens een verrekening plaats van de aan de woning verbonden zakelijke lasten, 
zoals onroerende zaakbelasting.

DE OVERDRACHT
Op de dag van de eigendomsoverdracht wordt u kort voor de eigendomsoverdracht 
op dezelfde dag in de gelegenheid gesteld om het gekochte te inspecteren. Deze 
inspectie is bedoeld om te controleren of de woning nog in dezelfde staat verkeert 
als bij het tot stand komen van de overeenstemming. 

METERSTANDEN
Koper en verkoper verplichten zich ertoe 14 dagen voor de levering van het verkochte 
het door hen gekozen nutsbedrijf van de mutatie in kennis te stellen. Wanneer koper 
en verkoper verzuimen dit te doen, zal verrekening van de energieleveringkosten 
plaatsvinden, betrekking hebbende op de periode na levering van de woning. 
Verrekening vindt plaats tegen het tarief dat de leverancier op dat moment hanteert. 
Wij zullen in ieder geval de meterstanden op de dag van de overdracht opnemen 
voor ons eigen dossier teneinde misverstanden te voorkomen. 

NOTARISKEUZE
Sinds het vrijgeven van de notaristarieven kan een koper soms ogenschijnlijk zeer 
voordelig de akten van levering en hypotheek op laten stellen. Het is belangrijk 
bij het bepalen van de notaris de aanvullende voorwaarden op te vragen zoals 
bijvoorbeeld bijkomende kosten voorafgaand c.q. achteraf met betrekking tot deze 
transactie. Soms rekenen notarissen kosten aan een verkoper door die sterk afwijken 
van de gebruikelijk gehanteerde tarieven. Daar het niet terecht is de verkoper te 
belasten met buitenproportionele kosten is op de uiteindelijke overeenkomst de 
navolgende bepaling van toepassing (e.e.a. is gebaseerd op het gebruikelijke tarief): 

“Partijen zijn voorts nog overeengekomen dat: indien de notaris meer kosten in 
rekening brengt dan: € 150,00 (eenhonderdvijftig euro, inclusief kadasterrechten 
en BTW) per geheel door te halen hypothecaire inschrijving/beslag; en € 190,00 
(eenhonderdnegentig euro, inclusief kadasterrechten en BTW) per gedeeltelijk door 
te halen hypothecaire inschrijving/beslag; respectievelijk € 10,00 (tien euro, inclusief 
BTW) per telefonische overboeking; en/of indien de notaris bij verkoper administratie- 
en/of beheerkosten in rekening brengt; danwel indien de notaris kosten in rekening 
brengt voor het opmaken van een volmacht c.q. toestemmingsverklaring ex artikel 
88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van verkoper(s); koper deze 
(meerdere) kosten voor zijn rekening zal nemen. Koper verklaart, voor zover nodig 
nog, de notaris hierbij te machtigen deze (meerdere) kosten direct bij de overdracht 
ten laste van hem te brengen en deze (meerdere) kosten op zijn nota van afrekening 
terzake van de levering te verrekenen.” 

N.B.: indien u een notaris kiest die ver buiten de stad Utrecht kantoor houdt is het 
belangrijk om een tijdstip te kiezen dat wat later op de dag valt in verband met de 
voorafgaande inspectie op die dag. 

 

DE KOOPOVEREENKOMST
Bij het bereiken van de wilsovereenstemming op de prijs en overige condities zal 
door MOIB MAKELAARS & TAXATEURS de koopovereenkomst opgesteld worden 
conform de model koopovereenkomst vastgesteld door de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars (vastgoeddeskundigen NVM, de Consumentenbond en de Vereniging 
Eigen Huis). 

BEDENKTIJD
De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf heeft bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. De 
bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat 
de tussen partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. 
Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, 
wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag 
of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat 
daarin tenminste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag zijn.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN
De termijn die wordt opgenomen voor eventuele, overeengekomen ontbindende 
voorwaarden met betrekking tot financiering bedraagt 5 weken tellend vanaf de dag 
dat overeenstemming is bereikt over de koopsom en condities. Bij een opgenomen 
ontbindende voorwaarde ten aanzien van een bouwkundige keuring bedraagt die 
termijn maximaal 2 weken tellend vanaf de dag dat overeenstemming is bereikt over 
de koopsom en condities.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom of bankgarantie bedraagt 10% van de koopsom. De koper dient 
deze binnen 6 weken na de dag dat overeenstemming is bereikt bij de desbetreffende 
notaris te deponeren.

ONDERHOUD
De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van 
visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide 
bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het kader van deze brochure. Verkoper 
heeft voor zover ons bekend voldaan aan zijn meldingsplicht.

ALGEMENE
VERKOOP 

VOORWAARDEN
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1.
ALS IK DE VRAAGPRIJS BIED, MOET DE VERKOPER 

DE WONING DAN AAN MIJ VERKOPEN?

Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge 
Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, u 
dan een bod doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen 
van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt 
of dat hij zijn (NVM)-makelaar een tegenbod laat doen.

WANNEER BEN IK IN ONDERHANDELING?

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling 
als de verkoper reageert op uw bod. Bijvoorbeeld: als de verkoper een tegenbod 
doet. Ook kan de verkopende NVM-makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in 
onderhandeling is. Als de verkopende NVM-makelaar aangeeft dat hij uw bod met 
de verkoper zal overleggen betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling bent.

MAG EEN MAKELAAR DOORGAAN MET BEZICHTIGINGEN ALS ER 
AL OVER EEN BOD ONDERHANDELD WORDT?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan 
daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog 
niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan 
een gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De NVM-makelaar moet dat dan wel 
duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellende 
vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een 
bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de 
eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar zal geen mededelingen doen 
over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken.

MAG EEN NVM-MAKELAAR TIJDENS DE ONDERHANDELING 
HET SYSTEEM VAN VERKOOP WIJZIGEN?

Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel 
belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen 
wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende NVM-makelaar – natuurlijk in 
overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de 
biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de evt. gedane toezeggingen na te 
komen (zie ook vraag acht en negen). De NVM-makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld 
voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een 
hoogste bod uit te brengen. Vraag bij uw NVM-makelaar naar een folder over deze 
procedure.

DE NVM-MAKELAAR VRAAGT EEN ‘BELACHELIJK’ 
HOGE PRIJS VOOR EEN WONING. MAG DAT?

De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn NVM-
makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat 
geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn 
woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens 
zijn, is er een koop. 

WAT IS EEN OPTIE?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring 
een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel 
eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een 
week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel 
gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip “optie” 
wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Een optie kan dan worden omschreven 
als volgt: “bepaalde toezeggingen die door een verkopende NVM-makelaar worden 
gedaan aan een belangstellende koper”. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden 
dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een 
bod. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen 
in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt 
u niet eisen; de verkoper en verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in een 
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

ZIT DE MAKELAARSCOURTAGE IN DE ‘KOSTEN KOPER’?

Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de 
overdracht van een woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van 
de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in 
de registers. Als de verkoper een NVM-makelaar inschakelt om zijn woning te 
verkopen, dan moet hij ook zelf met de NVM-makelaar afrekenen voor deze dienst 
(makelaarscourtage). De door de verkoper ingeschakelde NVM-makelaar dient vooral 
het belang van de verkoper, dus niet van de koper. Het kan daarom eveneens voor de 
koper van belang zijn een eigen NVM-makelaar in te schakelen.

Heeft u andere vragen die te maken hebben 
met de aan- en/of verkoop van uw woning? 

Neem dan contact op met een van onze 
makelaars. Wij helpen u graag!

HOE KOMT DE KOOP TOT STAND?

Als de verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop 
(dat zijn bv. de prijs, opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt 
de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende 
voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch 
een ontbindende voorwaarde. Een ontbindende voorwaarde wordt als zodanig pas 
opgenomen als partijen daartoe overeenstemming hebben bereikt. Het is belangrijk dat 
de partijen het ook eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden 
voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerdere genoemde punten worden 
meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bv. aan 
de boeteclausule. Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend 
en de koper (of eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt 
voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd 
kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. Ziet de koper tijdens 
de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele 
andere ontbindende voorwaarden geen  obstakel meer, dan zal op de afgesproken 
opleveringsdatum de overdracht  plaatsvinden bij de notaris.

ALS IK DE 1STE BEN DIE BELT VOOR EEN BEZICHTIGING, ALS 
1STE DIE DE WONING BEZICHTIGT OF ALS 1STE DIE EEN BOD 

UITBRENGT, MOET DE NVM-MAKELAAR IN DEZE GEVALLEN OOK 
HET EERST MET MIJ IN ONDERHANDELING GAAN?

Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende NVM-makelaar bepaalt 
samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende NVM-makelaar 
heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus 
belangstelling heeft de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel 
teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan dient hij 
deze na te komen. 

KAN VERKOPER DE VRAAGPRIJS VAN EEN WONING 
TIJDENS DE ONDERHANDELING VERHOGEN?

Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod 
(zoals beschreven onder Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan 
aan mij verkopen?”), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of 
te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. 
Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende 
partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. 
Dus ook als de partijen “naar elkaar toekomen”in het biedingproces kan de verkoper 
ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod 
weer te verlagen. 

10 
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DISCLAIMER
Deze brochure is door ons kantoor met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld aan de hand van de door de verkoper en derden aan ons 
verstrekte gegevens. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, 
noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze 
gegevens aanvaarden. Voornoemde geldt tevens indien deze brochure 
ondertekend wordt in het kader van de validatie van een energielabel. 

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet bedoeld als aanbod. Aan 
de verstrekte informatie in deze presentatiebrochure kunnen geen 
rechten worden ontleend. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde 
informatie kan door MOIB makelaars & taxateurs op geen enkele wijze 
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie 
enig recht worden ontleend. 

Niets uit deze brochure mag worden gepubliceerd, gefotokopieerd, of 
vermenigvuldigd, anders dan na schriftelijke toestemming van MOIB 
makelaars & taxateurs.


