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Korte Kerkstraat 7 

Harderwijk 

 

Vraagprijs € 260.000,- k.k. 



 

 

Geachte belangstellende, 

Allereerst hartelijk dank voor de getoonde interesse in deze woning. 

Wij informeren je graag uitgebreid over dit huis en hopen dat deze brochure een groot deel  

van je vragen beantwoordt. Indien er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze 

brochure, dan vernemen wij dat uiteraard graag van je.   

In deze brochure tref je o.a. een uitgebreide pandpresentatie, diverse foto’s, de informatielijst, lijst van 

zaken, kadastrale gegevens en plattegronden van het huis aan. 

Met belangstelling zien wij je reactie tegemoet! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Team Van der Hoek makelaardij:  

Jan Peter van den Brink, Ursela Engbersen 

Esther Nicolai, Robin van den Brink 

Sylvia Keijzer en Evelien Borgdorff 

  



 

 

GELEGEN IN DE BINNENSTAD van Harderwijk ligt dit leuke hoekpand. 

 

Dit UNIEKE OBJECT heeft als bestemming detailhandel op de begane grond en zeer 

waarschijnlijk krijgt het ook de woonbestemming. Gelegen naast het gemeentelijke 

zandstenen frontispice en schuin tegenover de grote kerk en vlakbij de winkels, restaurants en 

op loopafstand van de boulevard en het strandeiland. 

Met wat aanpassingen is hier een fantastische LOFT of woning van te maken. 

 

Het pand is gebouwd in 1900, in 2003 grondig verbouwd en is voorzien van een toilet, kleine 

pantry en via vaste trap te bereiken bergzolder met wasmachine aansluiting, boiler en cv-

ketel. 

 

De woonoppervlakte van de begane grond bedraagt circa 60 m², ruimte genoeg om een 

keuken en woongedeelte te realiseren. Op de eerste verdieping is circa 18 m² aan 

opslagruimte, waar, met wat aanpassingen, een slaapgedeelte met badkamer gerealiseerd kan 

worden. 

 

Indeling: 

Begane grond: Grote open ruimte (thans in gebruik als kapsalon) met meterkast, toiletruimte 

en pantry. 

1e etage: Via vaste trap te bereiken bergzolder voorzien van wasmachine aansluiting, boiler 

en de cv-unit. 

 

Sterke punten van dit pand: 

 

- karakteristiek pand; 

- gelegen in de sfeervolle binnenstad; 

- nabij boulevard, strandeiland, winkels en restaurants; 

- huidige bestemming is winkel en wonen wordt toegestaan; 

- geschikt als winkel/salon/kantoor; 

- waarschijnlijk wonen mogelijk; 

- geheel naar eigen wens in te delen! 



 

 

Aanvullende foto's Korte Kerkstraat 7 te Harderwijk 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Lijst van zaken 
 

 Blijft 

achter 

Gaat 

mee 

Kan worden 

overgenomen 

n.v.t. 

Woning 

Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/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/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     

  



 

 

 Blijft 

achter 

Gaat 

mee 

Kan worden 

overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij 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     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

 

Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

  



 

 

 Blijft 

achter 

Gaat 

mee 

Kan worden 

overgenomen 

n.v.t. 

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

-      

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)     

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

     

       



 

 

 Blijft 

achter 

Gaat 

mee 

Kan worden 

overgenomen 

n.v.t. 

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- 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? 

Ja Nee Gaat mee Moet 

worden 

overgen

omen 

CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  

 

 

 



 

 

Vragenlijst voor de verkoop van een woning 
 

DEEL B 
 

1. Bijzonderheden 

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? 
Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

b. Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? 

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, 

overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke zijn dat : _________________________________________________ 
 

c. Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale eigendomsgrenzen? 

(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die 

gebruikt wordt door de buren.) 

Niet bekend 

 

 Zo ja, waaruit bestaat die afwijking? : _________________________________________________ 
 

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

andersom? 
Nee 

 

 Zo ja, graag nader toelichten : _________________________________________________ 
 

e. Heeft u grond van derden in gebruik? Nee 
 

 Zo ja, welke grond? : _________________________________________________ 
 

f. Rusten er 'bijzondere lasten en beperkingen' op de woning en/of het perceel? (Bijzondere lasten en 

beperkingen kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden 

(bijvoorbeeld een recht van overpad), kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, 

voorkeursrecht (bijvoorbeeld een eerste recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het kan ook 

gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving van de gemeente in het kader van een 

illegale verbouwing) 

Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

g. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee 
 

h. Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? Nee 
 

 Zo ja, hoe lang nog? : _________________________________________________ 
 

i. Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure tot aanwijzing 

daartoe? 
Ja 

 

 Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot 

aanwijzing daartoe? 
Nee 

 

 Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of karakteristiek object? Nee 
 

j. Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? Nee 
 

 Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? Ja / Nee 
 

 Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag: € _________ 
 

 Duur : _________________________________________________ 
 

k. Is er sprake van onteigening? Nee 
 

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

 Zo ja: Is er een huurcontract? Ja / Nee 
 



 

 

 Welk gedeelte is verhuurd? : _________________________________________________ 
 

 Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? : _________________________________________________ 
 

 Welke zaken zijn van de huurder en mag hij 

verwijderen bij ontruiming? 

(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.) 

: _________________________________________________ 

 

 Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Ja / Nee 
 

 Zo ja, hoeveel? € _________ 
 

 Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Ja / Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

andere instantie? (bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van 

overpad, erfafscheidingen e.d.) 

Nee 

 

 Zo ja, welke is/zijn dat? : _________________________________________________ 
 

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee 
 

 Zo ja, toelichting : _________________________________________________ 
 

o. Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of 

aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd? 
Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

p. Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van de woning voor een deel 

kunnen worden teruggevorderd? 
Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waarom? : _________________________________________________ 
 

r. Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 

(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woning met praktijkgedeelte, 

of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.) 

Nee 

 

 Zo ja, waarom? : _________________________________________________ 
 

s. Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld 

woning, praktijk, winkel, opslag) 

: Als bedrijfsruimte (kapsalon). 

 

 Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja 
 

 Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u 

aangekaart? 

: _________________________________________________ 

 

2. Gevels 

a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

b. Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? Ja 
 

 Zo ja, waar? : Zijgevel. 
 

c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Nee 
 

 Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Nee 
 



 

 

 Is er sprake van volledige isolatie? Ja / Nee / Niet bekend 
 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : _________________________________________________ 
 

d. Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee 
 

 Zo ja, volgens welke methode en wanneer? : _________________________________________________ 

 

3. Dak(en) 

a. Hoe oud zijn de daken?  

 Platte daken : Onbekend. 
 

 Overige daken : Onbekend. 
 

b. Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

c. Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, 

krakende, beschadigde en/of aangetaste dakdelen? 
Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

d. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren? Nee 
 

 Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom? : _________________________________________________ 
 

e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Nee 
 

 Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Nee 
 

 Is er sprake van volledige isolatie? Nee 
 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : _________________________________________________ 
 

f. Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? Nee 
 

 Zo ja, toelichting : _________________________________________________ 
 

g. Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee 
 

 Zo ja, toelichting : _________________________________________________ 

 

4. Kozijnen, ramen, en deuren 

a. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het 

laatst geschilderd? 

: 2018 

 

 Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja 
 

 Zo ja, door wie? : _________________________________________________ 
 

b. Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja 
 

 Zo nee, toelichting : _________________________________________________ 
 

c. Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? Ja 
 

 Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet? : _________________________________________________ 
 

d. Is er sprake van isolerende beglazing? Ja 
 

 Is er sprake van volledige isolatie? Nee 
 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : _________________________________________________ 
 

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

(Denk aan lekkende ruiten.) 
Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 

 



 

 

5. Vloeren, plafonds en wanden 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

c. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of 

wanden aanwezig? 
Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

d. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen? (Bijvoorbeeld loszittend 

tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.) 
Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

e. Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, 

beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? 
Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

f. Is er sprake van vloerisolatie? Nee 
 

 Is er sprake van volledige isolatie? Ja / Nee / Niet bekend 
 

 Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : _________________________________________________ 

 

6. Kelder, kruipruimte en fundering 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

b. Is de kruipruimte toegankelijk? Nee 
 

 Is de kruipruimte droog? Ja / Nee / Meestal 
 

 Zo nee of meestal, toelichting: : _________________________________________________ 
 

c. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Ja / Nee / Soms 
 

 Zo ja of soms, toelichting: : _________________________________________________ 
 

d. Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er sprake van wateroverlast 

geweest? 
Nee 

 

 Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. kelder? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit 

geleid? 

: _________________________________________________ 

 

7. Installaties 

a. Wat voor warmte-installatie is er aanwezig? 

(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-

systeem.) 

: CV-installatie 

 

 Wat is het merk van de installatie en hoe oud is 

deze? Merk 

: Nefit Ecoline HR 

 

 Leeftijd : 2012 
 

 Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? : 2020 
 

 Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja / Nee 
 

 Zo ja, door wie? : _________________________________________________ 
 



 

 

b. Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie? 

(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden) 
Nee 

 

 Zo ja, wat is u opgevallen? : _________________________________________________ 
 

c. Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar en welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

f. Heeft u vloerverwarming in de woning? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

h. Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? Nee 
 

 Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? Ja / Nee / n.v.t./Nader overeen te komen 
 

 Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd? Nee 
 

 Kan het huurcontract worden overgenomen door koper? Ja / Nee 
 

 In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst en door 

wie? Jaar 

: _________________________________________________ 

 

 Installateur : _________________________________________________ 
 

 Is de btw over het aankoopbedrag teruggevraagd van de belastingdienst? Ja 
 

 Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar 

opgewekt? Jaar 

: _________________________________________________ 

 

 Aantal kWh : _________________________________________________ 
 

 Hoe lang zit er nog fabrieksgarantie op de 

zonnepanelen? 

: _________________________________________________ 

 

 Zijn de zonnepanelen aangeschaft met subsidie? Ja / Nee 
 

 Zo ja, moet de subsidie worden terugbetaald? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald? € _________ 
 

i. In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige 

schoorsteenkanalen/rookgasafvoeren 

geveegd/gereinigd? 

: Niet van toepassing. 

 

j. Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen 

voor het laatst gebruikt? 

: Niet van toepassing. 

 

 Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja / Nee / Niet bekend 
 

k. Is de elektrische installatie vernieuwd? Ja 
 

 Zo ja, wanneer? : In 2003. 
 

 Zo ja, welke onderdelen? : _________________________________________________ 
 

l. Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 



 

 

 

8. Sanitair en riolering 

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

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo nee, welke niet? : _________________________________________________ 
 

c. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja 
 

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

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden 

onderhouden? 

: _________________________________________________ 

 

9. Diversen 

a. Wat is het bouwjaar van de woning? : 1900 
 

b. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Niet bekend 
 

 Zo ja, welke en waar? : _________________________________________________ 
 

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

d. Is er sprake van loden leidingen in de woning? Nee 
 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

e. Is de grond verontreinigd? Nee 
 

 Zo ja, is er een onderzoeksrapport? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? Nee 
 

f. Is er een olietank aanwezig? Nee 
 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? n.v.t. 
 

 Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd? : _________________________________________________ 
 

 Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

g. Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning? 

(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.) 
Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

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

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 
 

 Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Zo ja, wanneer? : _________________________________________________ 
 

 Zo ja, door welk bedrijf? : _________________________________________________ 
 

i. Is er sprake van chlorideschade (betonrot)? (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 beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen aangetast zijn) 

Nee 

 

 Zo ja, waar? : _________________________________________________ 



 

 

 

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

 Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? : In 2003 is de binnenzijde grondig verbouwd. 
 

 Zo ja, in welk jaartal? : 2003 
 

 Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd? : _________________________________________________ 
 

k. Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder omgevingsvergunning (voorheen 

bouwvergunning)? 
Niet bekend 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

l. Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Nee 
 

 Zo ja, welke label? : _________________________________________________ 

 

10. Vaste lasten 

a. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? € _________ 
 

 Belastingjaar : € 193,-- eigenaar € 155,-- gebruiker 
 

b. Wat is de WOZ-waarde? € 77000,00 
 

 Peiljaar? : 2019 
 

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? € 0,50 
 

 Belastingjaar? : _________________________________________________ 
 

d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? € 245,00 
 

 Belastingjaar : _________________________________________________ 
 

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas: € _________ 
 

 Elektra: € _________ 
 

 Blokverwarming: € _________ 
 

 Anders : Gas en elektra € 215,-- Water (Vitens) € 32,50 
 

 Te weten € _________ 
 

f. Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.) Nee 
 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 
 

 Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper? 

Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op een koper. Neem 

hiervoor contact op met de betreffende leverancier. 

Ja / Nee 

 

 Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? Afkoopsom € _________ 
 

 Duur : _________________________________________________ 
 

g. Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar? € 0,00 
 

 Heeft u alle canons betaald? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Is de canon afgekocht? Ja / Nee / 
n.v.t. 

 

 Zo ja, tot wanneer? : _________________________________________________ 
 

h. Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja 
 

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

 Zo ja, hoe hoog en waarvoor? : _________________________________________________ 
 



 

 

i. Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Ja 
 

 Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal 

worden aangevraagd? 

: Parkeervergunning aanvragen bij de gemeente Harderwijk. 
Kosten zijn afhankelijk van welke parkeervergunning 
(locatie) u aanvraagt. 

 

 Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning(en) per jaar? € _________ 

 

11. Garanties 

 Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper? 

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.) 
Nee 

 

 Zo ja, welke? : _________________________________________________ 

 

12. Nadere informatie 

 Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw 

mening moet weten) 

: * De huidige bestemming is centrum detailhandel. D.w.z. 
detailhandel en dienstverlening op de begane grond en 
wonen op de verdiepingen. Er is een principe aanvraag bij 
de gemeente Harderwijk ingediend om ook wonen op de 
begane grond toe te staan. * Er wordt een 
oudersdomsclausule opgenomen in de koopovereenkomst. 



 

 

Bijkomende voorwaarden aan-/verkoop woning/appartement. 

 

Informatieplicht\onderzoeksplicht 

De informatielijst is in de eerste plaats bedoeld om eventuele gegadigden voor het  

onderhavige perceel in kennis te stellen van aan de verkoper bekende onzichtbare gebreken.  

In veel gevallen zullen er mogelijk ook zichtbare gebreken of andere bijzonderheden gemeld 

zijn. Dit dient zuiver te worden beschouwd als extra informatie, welke uitsluitend is bedoeld om 

vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. In geen geval kan daaruit de conclusie worden 

getrokken dat het object voor 100% in orde is. De koper heeft een eigen verantwoordelijkheid 

op grond van zijn onderzoeksplicht. Hij mag er niet klakkeloos van uit gaan dat de verkoper 

verantwoordelijk is voor een optimale conditie van het pand. Gegadigden voor het object hebben 

de mogelijkheid het pand te laten inspecteren door een door hen aan te wijzen deskundige 

(bijvoorbeeld een eigen makelaar of een bouwkundige). 

 

Waarborgsom\bankgarantie 

Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient de koper uiterlijk zes weken na de 

mondelinge koop een waarborgsom te storten of een bankgarantie te stellen bij de notaris ter 

grootte van 10%  (tien procent) van de overeengekomen koopsom. 

 

Model koopovereenkomst en tot stand komen van de overeenkomst 

De koopovereenkomst zal schriftelijk worden vastgesteld in Model koopovereenkomst (model 

2018) van de NVM, een blanco exemplaar is bij ons kantoor ter inzage. 

De koopovereenkomst komt pas tot stand zodra de koopakte door zowel koper als verkoper is 

ondertekend. 

 

Voorbehoud van financiering 

Wanneer er boven de vraagprijs wordt geboden, realiseert koper zich dat dit niet de reële 

actuele waarde van de woning zou kunnen zijn. Er zal in de koopakte, mocht er sprake zijn van 

een ontbindende voorwaarde van financiering, een bedrag van maximaal ‘de vraagprijs’ worden 

opgenomen. Dit betekent dat koper het verschil tussen de koopsom en de vraagprijs uit eigen 

middelen zal moeten betalen.  

 

Werkelijke grootte van het gekochte: 

Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht. 

De makelaar noch de opdrachtgever geniet enige aansprakelijkheid hiervoor. Het staat de koper 

vrij om de woning voor de transactie zelf op te meten.  

 

Notariskeuze koper 

De keuze voor de notaris is voorbehouden aan de koper, echter met de volgende restricties: 

1. De meerkosten die een door de koper geselecteerde notaris in rekening brengt voor het 

doorhalen van de hypotheek van de verkoper (royementsakte) ten opzichte van het gangbare 

bedrag voor het doorhalen van de hypotheek van de verkoper van € 175,-- inclusief BTW en 

kadasterkosten (per door te halen hypotheek met een maximum van 2 doorhalingen) komen voor 

rekening van koper.   

2. Indien de notaris andere ongebruikelijke kosten (administratiekosten, dossierkosten etc.) aan 

verkoper doorberekent, komen deze ook voor rekening van de koper. 

3. Indien koper op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst nog geen keuze 

heeft gemaakt voor een notaris, dan wordt de notariskeuze open gelaten. Koper dient echter 

binnen uiterlijk 7 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan de makelaar van 

de verkoper kenbaar te maken bij welke notaris de akte van levering gepasseerd dient te 

worden. Indien koper niet binnen 7 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst de 



 

 

notariskeuze aan de makelaar van de verkoper kenbaar heeft gemaakt, kiest verkoper een 

notaris. De notariskosten blijven ook in dit geval voor rekening van koper. 

4. Bij een notariskeuze buiten de straal van 10 kilometer zal de makelaar de inspectie van de 

woning en de meterstanden opname verzorgen, maar niet bij de overdracht aanwezig zijn. 

 

Ouderdomsclausule 

Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer dan 25 jaar oud is, wat 

betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen 

dan bij nieuwe woningen. 

Tenzij de verkoper de kwaliteit hiervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de 

funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de 

afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam 

etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in 

artikel 6.3 van de koopakte omschreven woongebruik. 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 

Deze kadastrale kaart is niet op schaal, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

  



 

 

Veel gestelde vragen bij de aankoop van een woning en/of appartement: 

 

1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 
Je bent in onderhandeling als de verkopende partij reageert op je bod door een tegenbod te doen. Je 

bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij jouw 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 nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het 

zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan 

één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden. 

Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, 

‘onder bod’ is. Als belangstellende mag je dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas 

met jou in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De 

NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou namelijk 

overbieden kunnen uitlokken. 

  

3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen? 

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het 

doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij jouw bod 

aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 

  

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

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. 

  

5. Mag 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. In dat geval kan de verkopende makelaar – in overleg met 

de verkoper – besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om 

vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een 

gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar 

uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. 

  

6. Mag een NVM-makelaar een onrealistisch hoge prijs vragen voor een woning? 

De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper 

kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. 

  

7. Wat is een optie? 
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 voorwaarden 

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. Dan heeft het de betekenis van 

bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper 

tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een 

belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar van de 

NVM zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. 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 kun je niet eisen; de verkoper en de verkopende 

NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden 

gedaan. 

 

8 Ik wil graag een optie of een toezegging dat ik de eerste koper ben, kan dat?  

In principe is dit niet mogelijk. Het kan namelijk zijn dat een andere geïnteresseerde gelijk een 

voorstel wil neerleggen en/of het wil uit onderhandelen.  

  

9. Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak 

maakt voor een bezichtiging?  
Nee, als eerste bellen is geen garantie. Mogelijk is een kijker die later belde in de gelegenheid om 

eerder te bezichtigen. Een bezichtiging is voor zowel de kijker als de verkoper vrijblijvend. De 

verkopend makelaar bepaald samen met de verkoper de verkoopprocedure en met wie als eerste in 

onderhandeling wordt gegaan. Ook kan de verkoper besluiten dat meerdere kijkers een bod kunnen 

uitbrengen.  

 

10. Hoe komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum 

en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in 

een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. Je krijgt als koper niet 

automatisch een ontbindende voorwaarde. Wil je bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de 

financiering, dan moet je dit melden bij het uitbrengen van je bod. Het is dan ook belangrijk dat de 

partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte 

wordt opgemaakt. 

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft 

ontvangen, treedt voor jou als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. 

Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de aankoop. Doe je dit niet, 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. 

  

11. Wat 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 door alle partijen 

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. 

 

12 Wanneer vindt de bouwtechnische keuring plaats van de woning?  

Als er een voorbehoud bouwkundige keuring is overeengekomen tijdens de onderhandeling is het 

gebruikelijk dat deze plaatsvindt na het mondeling overeenkomen van de koopprijs en voor het 

tekenen van de koopovereenkomst. Desgewenst kan dit eventueel als ontbindende voorwaarden 

worden opgenomen in de koopovereenkomst.  

  

13. Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’? 
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een 

woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en 

de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden 

met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende 

partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn 

rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van jou als 



 

 

koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De 

makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper. 

 

14. Mag 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. 



 

 

Verkoopplannen?  

Wij komen graag bij je langs voor een vrijblijvende waardebepaling. Bel of mail ons voor een 

afspraak.  

Van der Hoek Makelaardij is een echte Harderwijkse makelaar. Wij kennen de regio, de mensen en de 

mentaliteit. Wij zijn op de hoogte van het actuele woningaanbod en het prijspeil. Dit biedt je de 

zekerheid dat wij geen verkoopkansen laten liggen. Handig voor je: wij bieden alles onder één dak. 

Makelaardij, verzekeringen en hypotheken. Al deze kennis komt beslist van pas bij het aankopen en 

verkopen van een woning.  

Van der Hoek makelaardij: anno 1951 

Van der Hoek makelaardij B.V. is een ervaren makelaarskantoor, opgericht in 1951. Wij bieden je 70 

jaar ervaring. Wij zijn specialist in woningmakelaardij en in de bedrijfsmakelaardij. Op het gebied van 

woningmakelaardij kun je ons inschakelen voor verkoop, aankoop, taxatie en verhuur.  

 

 



 

 

Alles onder één dak? 

Ben je starter op de woningmarkt? Of stroom je door van een huidige koopwoning 

naar een nieuwe koopwoning? Voor een deskundig en goed hypotheekadvies kun je 

terecht bij onze Erkend Hypothecair planner Marco Landwaard. 

 

Hij adviseert en begeleidt je in het gehele traject voor de best passende hypotheek. 

Bel of mail ons voor een afspraak. 

 

Tevens kun je bij ons terecht voor al je verzekeringen. Van der Hoek Verzekeringen is 

al meer dan 65 jaar actief als tussenpersoon in verzekeringen. Onze adviseurs bezitten de 

deskundigheid om je te helpen bij het maken van een gedegen analyse van je verzekeringspakket. 

 

Onze doelstelling is om voor ieder individu of bedrijf een pakket verzekeringen op maat 

samen te stellen. Aangezien wij met bijna alle verzekeringsmaatschappijen samenwerken kunnen wij 

bovendien de verschillende producten met elkaar vergelijken op prijs en kwaliteit. Je kunt bij ons niet 

alleen terecht voor al je schadeverzekeringen, maar ook voor je levens- en inkomensverzekeringen. 

 

 

Team Van der Hoek hypotheken en verzekeringen: 

Dinie Waaijenberg, Marco Landwaard 

Jeremy Simon  

 


