
 

 

 
 
 
 
 

Meenteweg 5 
 

Havelte 
 



 
 
Deze halfvrijstaande woning met vrijstaande garages, vrijstaand tuinhuis en overige 
opstallen is gelegen op een perceel van 1144 m2 grond tussen Havelte en Meppel. De 
Meenteweg loopt parallel aan de rijksweg N371 en de Drentsche Hoofdvaart. Primaire 
voorzieningen, scholen en sportfaciliteiten zijn in Havelte voorhanden, voor 
uitgebreide voorzieningen kunt u terecht in het nabij gelegen centrum van Meppel. 
 
Indeling begane grond: achterentree met hal, bijkeuken met wasmachineaansluiting en 
ketelopstelling (Intergas hr combiketel, bouwjaar 2007), geheel betegelde natte cel met 
douche en wastafel, separaat toilet met hangend closet en fontein, tussenhal met 
trapopgang, woonkeuken (ca. 14 m2) met laminaatvloer en een keurig keukenblok voorzien 
van dubbele spoelbak en schouw, kelder, meterkast, woonkamer (ca. 25 m2) met 
laminaatvloer en een vaste kast. 
 
Eerste verdieping: overloop, drie kamers met “velux” kantelramen (resp. ca. 3, 7 en 7 m2).  
 
Tweede verdieping: via luik te bereiken vliering.  
 
Bijgebouwen: op het terrein staan twee houten garages (beide ca. 19 m2), een vrijstaand 
tuinhuis (ca. 11 m2), een volière en een tweetal, in mindere staat verkerende, schuurtjes.  
 
Info: de woning is gebouwd in 1924 en is door de jaren heen gemoderniseerd. Zij heeft een 
inhoud van ca. 269 m3 en een woonoppervlak van ca. 84 m2. De goten aan de voor- en de 
zijkant zijn in 2010 vervangen. De tuin is gelegen op het zuidoosten, is zeer geschikt voor 
liefhebbers van ruimte en privacy en biedt volop ruimte voor het houden van huisdieren of 
kleinvee…   

 
Havelte, Meenteweg 5 

Vraagprijs: € 250.000,-- k.k. 



 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bedoeld voor de belanghebbende en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de  
gegevens kan door Makelaardij Peter Otten geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. 
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Roerende of onroerende Zaken  

 
blijft achter  

 

 
gaat mee  

 
kan worden 

overgenomen 

 
niet  

aanwezig 

     

Exterieur:     

Tuinaanleg, bestrating, beplanting en afscheidingen     

Buitenberging, tuinhuis of prieel     

Buitenverlichting     

Voet droogmolen     

Vlaggenmast     

Antenne     

Brievenbus     

Buitenzonwering     

     

Interieur:     

Veiligheidssloten     

Gordijnrails     

Gordijnen     

Vitrages     

Rolgordijnen     

Horren      

Binnenzonwering      

Vloerbedekking     

Parket of kurkvloer     

Laminaatvloer     

Keukenblok met bijbehorende kasten     

Losse kasten     

Boeken- en legplanken     

Wastafel met accessoires     

Toilet, toiletrolhouder, toiletbril en overige accessoires     

Badkamer, douchescherm en ventilatiesysteem     

     

Apparatuur     

Voordeurbel     

Alarminstallatie     

Warmwatervoorziening     

Centrale verwarming     

Klokthermostaat     

Houthaard      

Gaskachels     

Mechanisch ventilatiesysteem     

Zonnecollectoren of –boiler     
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blijft achter  

 

 
gaat mee  

 
kan worden 

overgenomen 

 
niet  

aanwezig 
 

Opbouwverlichting     

Inbouwverlichting     

Schakelmateriaal en dimmers     

Telefoontoestellen     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Sauna met toebehoren     

     

zaken niet vermeld in bovenstaande lijst       

Etna 6-pits gascomfort     

     

     

     

     

     

     

 

Toelichting: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Handtekening verkoper:     Handtekening koper: 
 
 
Handtekening partner:     Handtekening partner: 
 
 
Plaats en datum:      Plaats en datum: 
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Meldingsformulier 
 
Als verkoper heeft u een wettelijke informatieplicht. Dat houdt in dat u een potentiële koper moet 
inlichten omtrent zaken die voor hem van belang kunnen zijn. In dit formulier worden u vragen 
gesteld die u naar eer en geweten dient te beantwoorden ook als die antwoorden een negatief 
effect hebben op de verkoop.  
 

Gegevens verkoper 

Naam verkoper :       

Adres : Meenteweg 5 

Postcode en plaats : 7971 RZ  HAVELTE 

   
 

 Ja Nee 

Zijn er naast de koopovereenkomst, door u of een notaris, nog andere 
overeenkomsten of akten opgesteld?  
Toelichting:       

  

Zijn er gerechtelijke procedures gaande welke betrekking hebben op de 
woning of het onderliggende perceel?  
Toelichting:       

  

Is de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? 
Toelichting:       
 

  

Is er sprake van ruilverkaveling? 
Toelichting: het perceel heeft deel uitgemaakt van een ruilverkaveling 
 

  

Is er sprake van onteigening? 
Toelichting:       
 

  

Zijn er zover u bekend andere afspraken gemaakt welke betrekking hebben 
op de woning, de perceelsgrens en de erf afscheiding? 
Toelichting:       

  

Rusten er rechten op het pand of perceel? (optierecht, recht van 
wederinkoop, erfpacht, opstalrecht, erfdienstbaarheden, etc.)  
Toelichting: gebruikelijke gemeentelijke bepalingen 

  

Is er sprake van erfpacht? Zo ja, wanneer eindigt deze, hoe hoog is de 
canon per jaar en wanneer kan deze worden aangepast? 
Toelichting:       

  
 

Heeft u van een overheidsinstelling of een nutsbedrijf de melding gekregen 
dat u herstellingen of verbeteringen moet uitvoeren?  
Toelichting:       

  

Is het te verkopen pand onbewoonbaar verklaard of onbewoonbaar 
verklaard geweest? 
Toelichting:       
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 Ja Nee 

Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij een ander in 
gebruik? Zo ja:  
is er een huurcontract?       
welk gedeelte is verhuurd?       
welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?       
welke zaken mag de huurder bij ontruiming verwijderen?       
Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Zo ja:       
Wat is de hoogte van de waarborgsom?       
Toelichting:       

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Is er op dit moment beslag gelegd op het te verkopen pand of is u bekend 
dat er binnen korte tijd beslag zal worden gelegd?   
Toelichting:       

  

Komen de huidige erf grenzen overeen met de grenzen als aangegeven 
door het kadaster?  
Toelichting:       

  

Heeft u bouwwerken of schuttingen geplaatst op grond van de buren of 
andersom? 
Toelichting:       

  

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing?  
(voormalige bedrijfs onroerend goed of woning met praktijkruimte) 
Toelichting:       

  

Is er sprake van een verkoopbelemmerende bepaling in de zin van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten? 
Toelichting:       

  

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot 
een aanwijzing van uw pand tot beschermd monument? 
Toelichting:       

  

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot 
een aanwijzing van uw pand tot beschermd stads- of dorpsgezicht? 
Toelichting:       

  

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot 
een aanwijzing van uw pand tot gemeentelijk monument? 
Toelichting:       

  

Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot 
een aanwijzing van uw pand tot “beeldbepalend” pand? 
Toelichting:       

  

Gebruikt u het te verkopen pand als woning? 
 
 Toelichting:       

  

Is dit gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan? 
 
Toelichting:       

  

Is het te verkopen pand aangesloten op het gemeenteriool? Zo niet, in de 
toelichting vermelden hoe de afvoer van afvalstoffen plaatsvindt. 
Toelichting:       
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 Ja Nee 

Zijn er u bouwkundige gebreken bekend die voor de koper van belang 
kunnen zijn? Te denken valt aan lekkages, houtrot, riolering, etc. 
Toelichting:       

  

Is er voor zover u bekend sprake van chloride schade (betonrot)? Kan 
voorkomen in kruipruimten en balkons, kwaaitaal- en manta vloeren. 
Toelichting:       

  

Is er voor zover u bekend sprake van houtaantasting door houtworm, 
boktor, ander ongedierte, zwammen of andere schimmels? 
Toelichting: gezien het bouwjaar valt bovenstaande niet uit te sluiten. 

  

Is, voor zover u bekend, de bodem verontreinigd of is er reden te 
vermoeden dat de bodem verontreinigd is?  
 Toelichting:       

  

Heeft de gemeente of provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel 
opgelegd? 
Toelichting:       

  

Is er, voor zover u bekend, een tank voor de opslag van vloeistoffen in de 
grond aanwezig? (bv. olietank)  
Toelichting:       

  

Is er, voor zover u bekend, een septictank in de grond aanwezig? 
 
Toelichting:       

  

Is, voor zover u bekend, de gevel ooit gereinigd? Zo ja, welke methode is 
gebruikt? (grit of chemisch) 
Toelichting:       

  

Zijn er, voor zover u bekend, in het pand en/of in een bijgebouw 
asbesthoudende materialen aangebracht? 
 Toelichting: de dakbedekking van enkele schuren  

  

Blijft er in het pand “zeil” achter welke is aangeschaft tussen 1960 en 1982? 
(kan vervaardigd zijn met asbesthoudend materiaal) 
Toelichting:       

  

Zijn er u gebreken bekend van de technische installaties? Te denken valt 
aan de ketel, de meterkast, de keukenapparatuur etc. 
Toelichting:       

  

Is de elektrische installatie vernieuwd of uitgebreid? Zo ja, wanneer en in 
welke mate? 
Toelichting:       

  

Is de oorspronkelijke ketel vervangen? Zo ja, wat is het bouwjaar van de 
huidige ketel? 
Toelichting: Intergas hr-combiketel 2007 

  

Zijn er u onderhoudscontracten en of garantieregelingen bekend?  
 
Toelichting:       

  

Zijn er u overige gebreken of bezwaren bekend die voor de koper van 
belang kunnen zijn bij het nemen van een aankoopbeslissing? 
Toelichting:       
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 Ja Nee 

Zijn er verbouwingen uitgevoerd waarvoor formeel toestemming nodig was 
van de gemeente? 
Toelichting:       

  

Zo ja, heeft de gemeente deze gegeven? 
 
Toelichting:       

  

Zijn er bepaalde zaken in uw pand gehuurd of geleast (bijvoorbeeld de cv-
ketel of de keuken)? 
Toelichting:        

  

Heeft u alle verschuldigde gemeentelijke belastingen en erfpachtcanons al 
betaald? 
Toelichting:       

  

   

Uitgebreide toelichting:       

 

- In de woning kunnen stalen mantelbuizen worden aangetroffen; 

-  

-  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Handtekening verkoper:     Handtekening koper: 
 
 
Handtekening partner:      Handtekening partner: 
 
 
Plaats en datum:      Plaats en datum: 
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De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
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Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
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HAVELTE
Q
120

0 m 5 m 25 m

6

5

121

120
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Omgevingskaart Klantreferentie: Meenteweg 5

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object HAVELTE Q 120
Meenteweg 5, 7971 RZ HAVELTE
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Rapport
Inhoud

1   Algemeen

2   Disclaimer

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

Bodemloket Rapport 
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Plannaam: Buitengebied Westerveld 2019 Datum afdruk: 2021-02-19

 

Naam overheid: Gemeente Westerveld IMRO-versie: IMRO2012

Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2019-07-10

Planidn: NL.IMRO.1701.20171572002-0001 Planstatus: voorontwerp

Dossierstatus: in voorbereiding

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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7971RZ

Disclaimer
Het Ken n iscen trum  Aan pak Fun derin gspro blem atiek (w w w.kcaf.n l) o n tw ikkelde in  sam en werkin g m et de Rijksdien st vo o r
On dern em en d Nederlan d de Fun derin gsviewer in dicatieve aan dach tsgebieden . Deze kaart geeft o p po stco den iveau het
aan tal pan den  weer m et een  bo uwjaar van  vóór 1970 per po stco degebied, in  co m bin atie m et de bo dem gesteldh eid van
desbetreffen d gebied. Ho uten  paalfun derin gen  werden  m et n am e gebruikt in  de bo uw vóór 1970. Deze h o uten
paalfun derin gen  kun n en  in  de lo o p der tijd sch ade o plo pen , m et n am e in  gebieden  m et een  m in der draagkrach tige bo dem .
Met de kaart w o rdt in zich telijk waar aan dach t vo o r even tuele pro blem atiek m et h o uten  fun derin gspalen  o p zijn  plaats
kan  zijn . De fun derin gsviewer do et geen  uitspraken  o ver de aard n o ch  de staat van  fun derin gen  in  specifieke gebieden
n o ch van  specifieke pan den . De kaart biedt een  eerste in zich t in  waar fun derin gspro blem en  m o gelijk kun n en  (o p)spelen  en
draagt zo  bij aan  de bew ustw o rdin g ro n d deze pro blem atiek o f n ader o n derzo ek daar n aar.

Fun derin gsviewer in dicatieve aan dach tsgebieden  
po stco degebied

Percentage BAG panden gebouwd voor 1970
Percentage BAG panden gebouwd voor 1970

Niet kw etsbaar gebied – 0-20 %

Niet kw etsbaar gebied – 20-40 %

Niet kw etsbaar gebied – 40-60 %

Niet kw etsbaar gebied – 60-80 %

Dit po stco degebied (7971RZ ) bevat 33 pan den  (BAG). Van  deze pan den  is 39,4% 
gebo uw d vo o r 1970. De o verh eersen de bo dem gesteldh eid vo o r deze po stco de is 
Ho gere Z an dgro n den .

Pan den  gebo uwd vo o r 1970 h ebben  m eerm aals een  h o uten  o f o n diepe fun derin g. Deze kun n en  
kwetsbaar zijn , vo o ral waar de draagkrach t van  de bo dem  beperkt is. Dat is in  dit 
gebied o ver h et algem een  n iet zo . Aan dach t vo o r de aard en  staat van  de fun derin g is 
h ier n iet direct n o dig, ten zij er co n crete aan w ijzin gen  zijn  (zie tabblad in leidin g).

Aan m aakdatum /-tijd: 19-2-2021, 12:33:38
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   Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt 
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of 
anderszins, dan wel de gevolgen daarvan; 

 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn met zorgvuldigheid berekend op basis van de 
Meetinstructie Nen 2580. Deze 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; 

 Een verkoper heeft meldingsplicht en een (potentiële) koper heeft onderzoeksplicht. Deze 
laatste houdt in dat een koper de plicht heeft om onder andere onderzoek te doen naar 
eventuele gebreken, verbouwmogelijkheden, perceel gerelateerde zaken, of het op juistheid 
controleren van de aangereikte gegevens. Mocht een koper niet aan deze verplichting 
hebben voldaan dan zijn de gevolgen voor zijn eigen rekening en risico. In dit kader adviseren 
wij de koper om zich te laten bijstaan door een NVM aankoop makelaar, danwel de woning 
aan een bouwtechnische keuring te onderwerpen; 

 De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar de verkoopprocedure. De verkoper 
mag de verkoopprocedure en de vraagprijs tijdens het traject veranderen. Het doen van een 
bod houdt niet automatisch in dat u in onderhandeling bent, en dat er geen bezichtigingen 
meer plaatsvinden; 

 Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat de verkoper de woning aan u 
moet verkopen. De vraagprijs wordt door de Hoge Raad slechts gezien als een uitnodiging 
tot het doen van een bod. De verkoper is vrij om het bod te accepteren, af te wijzen of een 
tegenvoorstel uit te brengen; 

 De eerste geïnteresseerde die zich meldt heeft geen voorkeurspositie. Het kan, in verband 
met de planning, voorkomen dat een tweede geïnteresseerde de woning eerder bezichtigd. 
Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u naar uw positie te vragen; 

 Als er overeenstemming is bereikt over de koopprijs, de opleveringsdatum en de 
ontbindende voorwaarden, worden de afspraken vastgelegd in een koopakte. Pas nadat de 
koopakte, door zowel koper en verkoper ondertekend is, en de wettelijke bedenktijd is 
verlopen, is er een overeenkomst tot stand gekomen;  

 Mocht u ontbindende voorwaarden in de koopakte willen laten opnemen, dan dient u dit 
gelijktijdig met uw bod te vermelden. Het verdient aanbeveling om biedingen schriftelijk te 
doen, hetzij per brief, het zij per emailbericht; 

 De notariskosten, de kadasterkosten, en de overdrachtsbelasting die uit de 
koopovereenkomst voortvloeien zijn voor rekening van de koper; 

 De notariskeuze wordt bepaald door de koper, tenzij anders vermeld; 

 De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. Deze wordt van koper verlangd in 
het kader van het boetebeding, en dient na de schriftelijke overeenstemming bij de 
desbetreffende notaris te worden gedeponeerd; 

 Woningen die voor 1 juli 1993 zijn gebouwd kunnen asbesthoudende materialen bevatten. 
In de koopakte zal bij die woningen een clausule worden opgenomen waarin koper verklaart 
bekend te zijn met de mogelijke aanwezigheid van de asbesthoudende materialen en de 
gevolgen hiervan te aanvaarden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
 
Deze woning wordt verkocht uit een nalatenschap. De erfgenamen hebben deze woning nooit feitelijk 
bewoond en kunnen u weinig tot geen informatie verschaffen over de woning en haar bouwkundige 
staat. In de koopakte zullen derhalve onderstaande clausules worden opgenomen:  
 
Toevoeging op artikel 6.4.3 
Partijen verklaren ermee bekend te zijn, dat er hoogstwaarschijnlijk asbesthoudende stoffen/materialen in de 
onroerende zaak aanwezig kunnen zijn. Het risico daarvan rust geheel bij koper. Indien de asbesthoudende 
stoffen/materialen worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die 
de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid 
en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan 
voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3  van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten 
dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en 
het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid 
van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het 
vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. 
 
Ouderdomsclausule, te renoveren woning, NIET bewoond door verkoper 
Het is koper bekend dat de onroerende zaak bijna 100 jaar oud is, dat de onroerende zaak gerenoveerd moet 
worden en dat verkoper de onroerende zaak nooit feitelijk heeft gebruikt. In verband hiermee aanvaardt 
verkoper geen enkele aansprakelijk met betrekking tot zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken. Hieronder 
vallen onder meer zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen 
conform de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d. Als het verkochte bij de 
eigendomsoverdracht niet de (feitelijke) eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als 
verouderd woonhuis, komt dit volledig voor rekening en risico van koper. Met andere woorden: koper koopt de 
onroerende zaak ‘as is, where is’. Bij het tot stand komen van de koopsom is hier rekening mee gehouden.  
 
Toevoeging NIET bewoond door verkoper 
De, aan koper ter hand gestelde, verkoopinformatie is met zorg samengesteld. Aangezien de erfgenamen de 
woning niet feitelijk hebben gebruikt beschikken zij niet over alle informatie. Koper verklaart hiermee bekend te 
zijn en vrijwaart verkoper hiervoor.  
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