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Kenmerken

Mark van Welie

Woonoppervlakte 157 m²
Perceeloppervlakte 279 m²
Inhoud 629 m³
Afmetingen tuin 1000 cm lang x 900 

cm breed
Ligging tuin noordoost
Aantal slaapkamers 4
Bouwjaar 1998
Energielabel B
Vraagprijs € 446.500 k.k.

De woning is volledig geïsoleerd (vloer-, 
gevel-, dak- en glasisolatie);
Het gehele woonhuis beschikt over 
houten kozijnen;
De begane grond is voorzien van nieuwe 
binnendeuren;
In de woonkamer en hal bevinden zich 
moderne radiatoren;
Glasvezel aanwezig.mark.van.welie@hansjanssen.nl

024 - 6 77 77 76 / 06 - 41 67 74 64



Omschrijving

van de woning
Op een schitterende locatie in de 
populaire woonwijk de Beuningse Plas 
gelegen, uitgebouwde TWEE-ONDER-
EEN KAPWONING MET GARAGE, vier 
slaapkamers, twee badkamers en 
verzorgde achtertuin met stenen 
geïsoleerde schuur. 

Deze ruime woning staat op een perceel 
van 279 m2 in een kindvriendelijke buurt 
met de basisschool op steenworp 
afstand. De woonomgeving staat voor 
wonen tussen rietkragen, waterloopjes 
en fraaie waterpartijen. Op deze 
toplocatie is het heerlijk wonen! 
Bovendien zijn voorzieningen als leisure, 
winkels en het openbaar vervoer binnen 
handbereik. 




Algemeen

- Bouwjaar: 1998

- Woonoppervlak: 157 m2

- Overige inpandige ruimte: 17 m2

- Gebouwgebonden buitenruimte: 3 m2

- Externe bergruimte: 11 m2


- Inhoud: 629 m3

- Perceeloppervlak: 279 m2




Begane grond: ruime hal met meterkast 
en toiletruimte met staand toilet en 
fontein. De woonkeuken, gesitueerd aan 
de voorzijde van de woning, is voorzien 
van een 4-pits gasfornuis, afzuigkap, 
vaatwasser (Siemens, 2016), koelkast, 
een combimagnetron, inbouwspots, een 
natuurstenen aanrechtblad en voldoende 
opbergruimte. Bovendien bevindt zich in 
de keuken een trapkast. 

De royale woonkamer (circa 45 m2) is 
aan de achterzijde uitgebouwd. De 
uitbouw beschikt over veel ramen en 
een te openen lichtstraat met 
zonwering. De openslaande deuren 
(voorzien van vliegenhor) geven 
toegang tot de achtertuin. Bovendien is 
in de woonkamer een sfeervolle 
gashaard aanwezig. De muren zijn 
voorzien van spachtelputz en de 
plafonds zijn gestuct. De gehele begane 



grond is voorzien van een leistenen 
vloer. 




Eerste verdieping: overloop en aparte 
toiletruimte met staand toilet. Ideaal! De 
slaapkamer aan de voorzijde van de 
woning (circa 17 m2) is voorzien van een 
laminaatvloer en een balkon. Badkamer 
en suite met ligbad met 
douchecombinatie, vaste wastafel, 
badkamerkast en raam. Aan de 
achterzijde van de woning bevinden zich 
twee slaapkamers (beide circa 7 m2) 
met laminaatvloer. Voor deze 
(kinder-)kamers is er op deze verdieping 
een tweede badkamer aanwezig met 
douche, wastafel en badkamerkast. 




Tweede verdieping: een vaste trap geeft 
toegang tot de lichte overloop. Op deze 
verdieping bevindt zich een fantastische 
vierde slaapkamer (circa 16 m2), welke 
door de vele ramen heerlijk licht is. Deze 
kamer is voorzien van een bergkast en 
een laminaatvloer en zou ook uitstekend 
gebruikt kunnen worden als werk- of 
hobbykamer. Daarnaast is er op deze 
verdieping een ruimte aanwezig met de 
c.v.-opstelling (Nefit Proline HRC24/
CW4, eigendom, 2020) en het 
mechanische ventilatiesysteem.




Garage

De aangebouwde stenen garage (circa 
17 m2) is van binnenuit toegankelijk en 

beschikt over een plavuizen vloer en 
openslaande deuren naar de oprit. De 
garage is voorzien van water, elektra, 
verwarming en de witgoedaansluitingen. 

Tuin

De woning is voorzien van een nette 
voortuin en een eigen oprit. Daarnaast 
beschikt de woning over een verzorgde 
achtertuin van circa 10 meter diep en 
circa 9 meter breed. In de achtertuin 
bevinden zich een vijver en twee 
terrassen van gebakken straatwerk. Aan 
de achtergevel van de woning zijn een 
buitenkraan en elektrapunten aanwezig. 
Bovendien is er een achterom met 
afsluitbare tuinpoort. Achterin de tuin 
staat een stenen schuur welke is 
gebouwd in de stijl van het woonhuis en 
voorzien van een zinken 
hemelwaterafvoer. De schuur is voorzien 
van elektra, een plavuizen vloer, een 
werkbank en een bergzolder.




Verder

- De woning is volledig geïsoleerd 
(vloer-, gevel-, dak- en glasisolatie);

- Het gehele woonhuis beschikt over 
houten kozijnen;

- De begane grond is voorzien van 
nieuwe binnendeuren;

- In de woonkamer en hal bevinden zich 
moderne radiatoren;

- Glasvezel aanwezig;

- Energielabel B.





















Plattegronden
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Wonen in

Beuningen
Beuningen

Aan de uiterwaarden van de Waal, tussen 
landerijen en comfortabel dicht bij Nijmegen, ligt 
het gezellige, levendige en waterrijke dorp 
Beuningen. Het dorp heeft een grote 
aantrekkingskracht op jong en oud vanwege 
haar veelzijdige karakter en de mooie omgeving 
met veel water, groen en historie. Combineer 
ligging en natuur met cultuur en recreatie en je 
hebt een fijne plek om thuis te komen.

Beuningen is het grootste kerndorp binnen de 
gemeente Beuningen, dat bestaat uit de 
kerndorpen Ewijk, Beuningen, Weurt en Winssen. 
In de gemeente, die nog steeds groeit, wonen 
bijna 26.000 inwoners, waarvan circa 17.500 in 
Beuningen zelf. De gemeente strekt zich via de 
Van Heemstraweg uit langs de zuidelijke 
uiterwaarden van de Waal, ten westen van de 
stad Nijmegen. 

Beuningen is veelzijdig: Het voorzieningenniveau 
is goed en divers en er is genoeg te beleven op 
gebied van sport en ontspanning. 

De natuur in en rondom Beuningen nodigt uit 
voor mooie fiets- en wandeltochten. Fiets over 
slingerende dijken of struin door de 
uiterwaarden. Kronkelende dijken, verlaten 
eilandjes en schilderachtige buitenpolders. De 
natuur laat zich hier van haar beste kant zien. 



Veelgestelde vragen
Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent officieel in onderhandeling als de 
verkoper reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als 
de verkoper een tegenbod doet. Als de ver-
kopende 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 bezichtigen 

als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot 
een verkoop te leiden. De verkoper kan daar-
naast graag willen weten of er meer belang-
stelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de 
beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen

door. Er mag ook met meer dan één gegadigde 
tegelijk worden onderhandeld. De makelaar 
moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak 
zal de verkopende makelaar aan belangstellen-
den 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 geïnteres-
seerde beëindigd is. De makelaar zal geen 
mededelingen doen over de hoogte van bieding-
en, dit zou overbieden kunnen uitlokken.





 Kan een 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 (zie ook 
vraag 5), 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 wat afwijkt van het bod dat de 
verkopende partij eerder heeft gedaan, dan 
vervalt dit eerdere bod van de verkopende partij. 
Dus ook als 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.





 Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens worden over de 
belangrijkste zaken bij de koop (prijs, opleve-
ringsdatum en ontbindende voorwaarden) dan 
legt de verkopend makelaar de afspraken 
schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende 
voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U 
krijgt als koper niet automatisch een ontbinden-
de voorwaarde voor de financiering, dit moet u

melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is 
belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over 
aanvullende afspraken en ontbindende voor-
waarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. 
Naast de eerder genoemde punten worden mee-
stal nog enkele aanvullende afspraken in de 
koopakte opgenomen, denk bijvoorbeeld aan 
een boeteclausule. Zodra verkoper en koper de 
koopakte hebben ondertekend en de koper (of 
eventueel de notaris) een kopie 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 deze 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 vraagprijs bied, moet de verkoper de 
woning dan aan mij verkopen?



Over deze vraag bestaan veel misverstanden. 
Het hoogste rechtscollega, de Hoge Raad, heeft 
bepaald dat als u de vraagprijs uit een adver-
tentie of een woongids biedt, u dan een bod 
doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een

uitnodiging tot het doen van een bod. De ver-
koper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel 

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





 Mag een makelaar tijdens de onderhandeling 

het systeem van verkoop wijzigen?


Dat mag. Één van de partijen mag de onder-
handeling 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

makelaar, natuurlijk in overleg met de verkoper, 
besluiten de lopende onderhandeling af te bre-
ken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard 
dient hij eerst de eventueel gedane toezegging-
en na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De ma-
kelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een 
inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan 
een gelijke kans om een hoogste bod uit te 
brengen.

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. Dan

heeft het de betekenis van bepaalde toezeg-
gingen 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 NVM-makelaar 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 kunt u niet eisen; de verkoper en ver-
kopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in 
een onderhandelingsproces bepaalde toezeg-
gingen worden gedaan.



Dient de NVM makelaar met mij in onder-
handeling te gaan, als ik als eerste een bezich-
tiging aanvraag of als eerste een bod uitbreng?



Het antwoord op deze vraag is nee. De ver-
kopende 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 teleur-
stelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u 
een toezegging, dan dient hij die na te komen.





 De koopovereenkomst


De koopovereenkomst wordt door de verkopen-
de makelaar opgemaakt conform het model van 
de NVM (Nederlandse Vereniging van Make-
laars).





Baten, lasten en verschuldigde canons

Alle baten, lasten en verschuldigde canons 
komen voor rekening van kopende partij vanaf 
de datum van notarieel transport. De lopende 
baten, lasten (met uitzondering van de 
onroeren-de - zaakbelasting wegens het feitelijk 
gebruik) zullen tussen partijen naar rato worden 
verre-kend.





 Waarborgsom

Om er zeker van te zijn dat de koper zijn ver-
plichtingen nakomt wordt uiterlijk binnen 4 
weken, na mondelinge overeenstemming, een 
waarborgsom gestort bij de notaris. Dit is een 
bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In 
plaats van de waarborgsom kan de koper ook 
een schriftelijke bankgarantie afgeven, mits deze 
bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven 
door een in Nederland gevestigde bankinstelling.





 De kosten koper

De kosten koper zijn de kosten die de koper voor 
de overdracht van de woning dient te betalen. 
Onder de kosten koper vallen nooit de make-
laarskosten. Als een verkoper een makelaar 
inschakelt voor de verkoop van zijn/haar 
woning dan zal de verkoper de kosten van deze 
make-laar moeten betalen. Als de koper een 
makelaar inschakelt voor de aankoop van een 
woning zal de koper de kosten van deze 
makelaar moeten betalen. 

Onder de kosten koper vallen de volgende 
kosten:




- Overdrachtsbelasting

- Notariskosten voor de opmaak van de akte 

  van levering

- Kadasterkosten voor inschrijving akte van 

  levering (koopakte)




Naast deze kosten dient u, als koper, ook 
rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de

  hypotheekakte

- Kadasterkosten voor inschrijving

  hypotheekakte



Van Bezichtiging 

tot Aankoop



Over Hans Janssen
Hans Janssen Garantiemakelaars is al bijna een halve eeuw thuis in het Rijk van Nijmegen. 

Hierdoor kennen wij de regionale huizenmarkt op ons duimpje en hebben we de beschikking over 
een omvangrijk netwerk.

Dit biedt enorme voordelen aan zowel koper 

als verkoper. Zo kunnen wij kopers tippen op 
woningen die nog niet op de markt zijn en 
benutten wij onze lokale marktkennis om 

onze onderhandelingsstrategie te versterken.

Garantiemakelaars is een landelijk opererend 
netwerk van makelaarskantoren. Met zo’n 65

makelaarskantoren zijn wij één van de grotere

makelaarsorganisaties in Nederland. Wij hebben 
een jong en enthousiast team dat betrokken is

bij de aan- en/of verkoop van je woning. Wij 
nemen graag de tijd om te luisteren naar je 
wensen en je in een persoonlijk gesprek te

informeren wat je van ons kunt verwachten. 
Duidelijkheid en transparantie vinden wij hierin 
erg belangrijk, dus geen verrassingen achteraf!

"Duidelijkheid en transparantie vinden wij erg 
belangrijk, dus geen verrassingen achteraf!



Wij bieden...
Een goede voorbereiding biedt voordelen bij het bieden.

Bij het kopen van een woning zul je een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen; zoals over 

de hypotheek. Wij helpen je graag met een deskundig financieel advies. Dat voorkomt teleurstellingen. 

En bovendien heb je daarmee bij de verkoper een streepje voor bij het bieden. De verkoper kan er 
namelijk vanuit gaan dat je in staat bent de woning te financieren. Onze hypotheekadviseur is jouw 
aanspreekpunt voor:

- Berekening van je maximale hypotheek;
- Bepalen welke hypotheek het beste bij je past;
- Bepalen welke maandlasten wenselijk zijn in jouw (toekomstige) situatie.

Daarom kiest u voor Hans Janssen 
Garantiemakelaars:

- Vestigingen in Wijchen - Beuningen – 
Nijmegen

- Gediplomeerd en gecertificeerd makelaar
- Garantiemakelaar aangesloten bij de NVM
- Qualis makelaar: Specialist in de marketing en 

verkoop van exclusief onroerend goed
- Eerlijk en transparant
- Snelle verkoop
- Uitgebreid netwerk
- Hoge klanttevredenheid ( 8,7 verkoop/ 9,0 

aankoop)
- Persoonlijk betrokken bij iedere aan- en 

verkoop
- Bezichtigingen ook buiten kantooruren
- Hoge gemiddelde opbrengst bij verkoop
- 24 uur per dag bereikbaar
- Optimale presentatie van jouw woning

Je droomhuis nog niet gevonden?

Door ons omvangrijke netwerk kunnen we je 
tippen op woningen die nog niet op de markt 
zijn. Ook hebben we veel nieuwbouwkopers die 
overwegen om de eigen woning, met het oog op 
de lange opleveringstermijn, te verkopen via de 
stille verkoop. En als jouw droomhuis dan in zicht 
is kunnen we je begeleiden met de aankoop en 
nemen we je het onderhandelingsproces uit 
handen. 




Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? 
Neem eens contact met ons op. We vertellen

je graag over alle mogelijkheden.

"
Ik ben heel tevreden. 

Alles wordt besproken 

en in goed overleg 
uitgevoerd. Het contact 

is open, eerlijk en 
professioneel. Het is een 
fijne samenwerking met 
veel aandacht voor de 

koper en verkoper.



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - Alle hanglampen en opbouwspots 
blijven hangen

X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten op overloop 1e verdieping blijft 
staan, hoogslaper + bureau blad een van 
de slaapkamers blijft staan.

X

 - Bureau + kasten 2e verdieping blijven 
achter.

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - plissé serre lichtkoepel blijft achter X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

Lijst van zaken



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

Lijst van zaken



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - Badkamer meubels  losse kasten blijven 
achter

X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Lijst van zaken



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Lijst van zaken



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV Nee

Boiler Nee

Zonnepanelen Nee

Lijst van zaken



Bijzonderheden 1 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?

 

Bijzonderheden 1 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?

 

Bijzonderheden 1 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.)

Nee

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

 

Bijzonderheden 1 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:

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

Zo ja, welke grond?
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Bijzonderheden 1 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?

 

Bijzonderheden 1 G.

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten 
van toepassing?

Nee

 

Bijzonderheden 1 H.

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

Nee

Zo ja, hoe lang nog?

 

Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- 
of dorpsgezicht of loopt er een 
procedure tot aanwijzing daartoe?

Nee

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

NVM vragenlijst



 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake (geweest) van 
ruilverkaveling?

Nee

Zo ja, moet u hiervoor 
ruilverkavelingsrente betalen?

Nee

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? 
Bedrag:

Duur:

 

Bijzonderheden 1 K.

Is er sprake van onteigening? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

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

Nee

Zo ja: Is er een huurcontract? 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?

Nee

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de 
huurders gemaakt?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 M.
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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?

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de 
waardebeschikking WOZ?

Nee

Zo ja, toelichting:

 

Bijzonderheden 1 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?

 

Bijzonderheden 1 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?

 

Bijzonderheden 1 Q.

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

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 R.
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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?

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u de woning nu? 
(Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, 
opslag)

woonhuis

Is dat gebruik volgens de gemeente 
toegestaan?

Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige 
gebruik wel eens bij u aangekaart?

Nee

Hoe heeft de gemeente dit strijdige 
gebruik bij u aangekaart?

 

Gevels 2 A.

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

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 B.

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

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels tijdens de bouw 
geïsoleerd?

Ja

Zo nee, zijn de gevels daarna 
geïsoleerd?

Nee

Is er sprake van volledige isolatie? Ja
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Zo nee, welke delen zijn er niet 
geïsoleerd?

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee

Zo ja, volgens welke methode en 
wanneer?

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken? Platte daken: 1998

Overige daken: 1998

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 C.

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

Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 D.

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

Nee

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

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Ja

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? Nee

Is er sprake van volledige isolatie? Ja
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Zo nee, welke delen zijn er niet 
geïsoleerd?

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren lek of 
verstopt?

Nee

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en 
deuren voor het laatst geschilderd?

2017

Is dit gebeurd door een erkend 
schildersbedrijf?

Nee

Zo ja, door wie? Eigenaar zelf, gebruikte verf  RAL 9010 merk Sikkens

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja

Zo nee, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

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

Ja

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

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 D.

Is er sprake van isolerende beglazing? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet 
geïsoleerd?
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Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

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

(Denk aan lekkende ruiten.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

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

Ja

Zo ja, waar? In de serre, bij de lichtkoepel, 2019   dit euvel is 
verholpen met vernieuwde isolatie band rondom de 
koepel, andere was verduurd.

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

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

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

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

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 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?
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Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

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

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er sprake van vloerisolatie? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet 
geïsoleerd?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.

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

Nee

Zo ja, waar?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

Is de kruipruimte toegankelijk? Ja

Is de kruipruimte droog? Ja

Zo nee of meestal, toelichting: kruipruimte is in de hal, luik bij voordeur

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is er sprake van vochtdoorslag door de 
kelderwand?

Nee

Zo ja of soms, toelichting: Geen kelder aanwezig

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.
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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?

Nee

Zo nee, tot wat voor andere problemen 
heeft dit geleid?

 

Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er 
aanwezig?

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

Combi ketel, cv instalatie

Wat is het merk van de installatie en 
hoe oud is deze? Merk:

Nefit Proline type NXT HRH  2400 CW4  12-05  2020 mei 
vernieuwd

Warm water en  verwarming

Leeftijd: 6 maanden

Wanneer is deze voor het laatst 
onderhouden?

nvt  splinter nieuw, zit nog geen onderhoudscontract op

Is het onderhoud uitgevoerd door een 
erkend bedrijf?

Ja

Zo ja, door wie? Koopmans installatie     Ewijk

 

Installaties 7 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?

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm 
worden?

Nee

Zo ja, welke?
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Installaties 7 D.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen 
die lekken?

Nee

Zo ja, waar en welke?

 

Installaties 7 E.

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

Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 F.

Heeft u vloerverwarming in de woning? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 G.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm 
worden?

Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 H.

Heeft de woning zonnepanelen die uw 
eigendom zijn?

Nee

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter? N.v.t

Heeft de woning zonnepanelen die 
worden gehuurd?

Nee

Kan het huurcontract worden 
overgenomen door koper?

Nee

In welk jaar zijn de zonnepanelen 
geplaatst en door wie? Jaar:

Installateur:

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

Nee

Zo ja, moet de subsidie worden 
terugbetaald?

Nee

Zo ja, welk bedrag moet worden 
terugbetaald?

 

Installaties 7 I.

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

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige 
schoorsteenkanalen voor het laatst 
gebruikt?

Is de trek van aanwezige 
schoorsteenkanalen goed?

Ja

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee

Zo ja, wanneer?

Zo ja, welke onderdelen?

 

Installaties 7 L.

Zijn er gebreken aan de (technische) 
installaties?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 A.
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Zijn er beschadigingen aan wastafels, 
douche, bad, toiletten, gootstenen en 
kranen?

Nee

Zo ja, welke? Kraan keuken , 2019 vervangen merk Grohe.  nu kop 
met 2 standen Sproei en gewone straal.

 

Sanitair en riolering 8 B.

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

Nee

Zo nee, welke niet?

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is de woning aangesloten op het 
gemeentelijke riool?

Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

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

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 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?

 

Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van de woning? 1998

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de 
woning aanwezig?

Nee
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Zo ja, welke en waar?

 

Diversen 9 C.

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

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in de 
woning?

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 E.

Is de grond verontreinigd? Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? Ja

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

Nee

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? Nee

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

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? N.v.t

 

Diversen 9 G.

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

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

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 H.
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Is de woning aangetast door houtworm, 
boktor, ander ongedierte of zwam?

Nee

Zo ja, waar?

Zo ja, is deze aantasting al eens 
behandeld?

Nee

Zo ja, wanneer?

Zo ja, door welk bedrijf?

 

Diversen 9 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?

 

Diversen 9 J.

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

Nee

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen? Door de bewoners voor ons is er een serre-kamer 
aangebouwd in 2000, dus 2 jaar na oplevering.

Het stenen schuurtje achter de woning is ook later 
bijgebouwd. Wij zelf hebben niets meer verbouwd.

Zo ja, in welk jaartal? 2000-2002

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze 
uitgevoerd?

Geen idee, was al toen wij er kwamen wonen.

 

Diversen 9 K.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen 
uitgevoerd zonder 
omgevingsvergunning (voorheen 
bouwvergunning)?

Nee

Zo ja, welke?
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Diversen 9 L.

Bent u in het bezit van een 
energieprestatiecertificaat/
energielabel?

Ja

Zo ja, welke label? Energielabel B

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste 
aanslag onroerendezaakbelasting?

541

Belastingjaar? 2019

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 360000

Peiljaar? 2019, aanslag 2020

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste 
aanslag waterschapslasten?

436

Belastingjaar? 2020

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste 
aanslag rioolrecht?

164

Belastingjaar? 2020

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u 
maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas:

150

Elektra: 50

Blokverwarming:
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Anders: € 200  voor gas en elektra samen, voorschot per maand    
Stroom 4000 KwH per jaar  (dubbele meter nacht en 
dag)

Gas 2000 Kbm  per jaar, voor de nieuwe kachel, nu al 
lager.....

Te weten: 200

 

Vaste lasten 10 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.

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

Duur:

 

Vaste lasten 10 G.

Als er sprake is van erfpacht of 
opstalrecht hoe hoog is dan de canon 
per jaar?

Heeft u alle canons betaald? Ja

Is de canon afgekocht? Nee

Zo ja, tot wanneer?

 

Vaste lasten 10 H.

Heeft u alle gemeentelijke belastingen 
die u verschuldigd bent al betaald?

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

Nee

Zo ja, hoe hoog en waarvoor?

 

Vaste lasten 10 I.

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

Nee

Hoeveel parkeervergunningen kunnen 
er maximaal worden aangevraagd?

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

 

Garanties 11 A.

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

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

Nee

Zo ja, welke?

 

Nadere informatie 12 A.

Overige zaken(Overige zaken die de 
koper naar uw mening moet weten)

Buitenkraan achter kan afgesloten worden door de 
kraan in de garage rechts naast de wasbak dicht te 
draaien. Dit is handig om te weten bij vorst.
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NU VERDUURZAMEN: EEN NU VERDUURZAMEN: EEN SLIMME ZETSLIMME ZET

Je nieuwe woning verduurzamen is gemakkelijker dan je denkt. NVM, SamenGroen
en Reimarkt geven je gratis advies en we begeleiden bij het maken van de juiste
keuzes. Dit plan beschrijft welke stappen je nu én in de toekomst kunt nemen om
deze woning stapsgewijs integraal te verduurzamen.

ADRESADRES
Wolfsbossingel 129 
6642 CM Beuningen Gld

Huidige energielabel  B

TOEGANG TOT DE ONLINE TOOLTOEGANG TOT DE ONLINE TOOL

Vraag de makelaar een inlog en maak uw eigen plan op
maat

VRAAG UW MAKELAARVRAAG UW MAKELAAR

Via de Tool krijgt u meer inzicht en informatie over het verduurzamen
van deze woning. Vraag de makelaar een inlog en maak uw eigen
plan op maat.

  

Naam Hans Janssen Garantiemakelaars

E-mailadres mark.van.welie@hansjanssen.nl

Telefoonnummer 024 - 677 7776

Website www.hansjanssen.nl

TOELICHTINGTOELICHTING

Dit gratis advies bestaat uit een stappenplan voor de korte (fase 1) en langere (fase 2) termijn én een concreet verbeterpakket van Reimarkt waarmee je
direct aan de slag kunt gaan. Het verbeterpakket is bedoeld om de woning meteen aan te pakken. De financiering van het verbeterpakket is heel
eenvoudig, omdat je hiervoor in de regel standaard een extra bedrag mag lenen.

Let op: dit basisplan is gebaseerd op de algemene kenmerken van de woning én op het energieverbruik (gas en elektriciteit) van een gemiddeld gezin.
Maar als jouw gezinssituatie afwijkt van het Nederlandse gemiddelde moet de berekening waarschijnlijk worden aangepast. Dit kun je helemaal zelf
doen door op de website http://www.samengroen.com/nvm extra gegevens over je gezinssituatie in te voeren. Maar je kunt naar aanleiding van dit
advies ook direct contact opnemen met Reimarkt.

Wil je zelf online dit basisplan aan jouw gezinssituatie aanpassen? Dan kan je bij de NVM-makelaar login-gegevens voor de website
http://www.samengroen.com/nvm opvragen. Zodra je bent ingelogd kun je jouw extra informatie invoeren. Denk bijvoorbeeld aan gezinssamenstelling,
co-ouderschap en thuiswerken. Allemaal zaken die een effect hebben op je energieverbruik. Als je deze informatie invult rolt er een gepersonaliseerd
stappenplan ‘op maat’ uit.

Gaat de koop van de woning door? Dan kun je samen met de adviseur van Reimarkt het plan voor de verduurzaming van je nieuwe woning definitief
maken. De adviseur van Reimarkt egelt dan de details en stelt een offerte op. Zodra je als nieuwe woningeigenaar helemaal tevreden bent over de
gekozen aanpak, en je de offerte hebt ondertekend, starten de voorbereidende werkzaamheden. En jij hebt straks een nieuwe woning die meteen ook
duurzamer en comfortabeler is!

AAN DE SLAG!AAN DE SLAG!

Een duurzamere woning betekent uiteraard ook een lagere energierekening. Je woning wordt daarnaast comfortabeler én hij is goed voorbereid op de
toekomst. Verduurzaming is bovendien goed voor het klimaat, want je CO2-voetafdruk gaat omlaag. En de kosten van de maatregelen die je neemt, die
verdien je vroeg of laat terug via de lagere energierekening.

Genoeg redenen om direct aan de slag te gaan met verduurzaming. Maar doe het dan wel in één keer goed. Kies uitsluitend voor spijtvrije (no regret)
maatregelen, op basis van een integraal advies van NVM, SamenGroen en Reimarkt.
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SAMENWERKING NVM & SAMENGROENSAMENWERKING NVM & SAMENGROEN

NVM en SamenGroen ondersteunen de
duurzame ambities zoals die zijn vastgelegd in
het Nederlandse Klimaatakkoord (2019). Dit
gratis verduurzamingsadvies is ons gezamenlijk
initiatief, waarmee we jou op weg helpen met de
verduurzaming van je woning.

FINANCIERINGFINANCIERING

Het meefinancieren van
duurzaamheidsmaatregelen is makkelijker dan
je denkt. Kijk op [url website] voor meer
informatie. Uiteraard kunnen onze adviseurs je
ook precies vertellen welke regelingen en
subsidies voor jou interessant zijn.

UITVOERING IN GOEDE HANDENUITVOERING IN GOEDE HANDEN

Reimarkt maakt de uitvoering van de
verduurzamingsmaatregelen gemakkelijk voor
particuliere woningeigenaren. Voor 85% van de
grondgebonden woningen is er een uitgekiende
formule beschikbaar.

INTEGRALE AANPAKINTEGRALE AANPAK

Je krijgt inzicht in de maatregelen die je nu én in
de toekomst kunt nemen op basis van spijtvrije
(no-regret) technieken en producten. Je neemt in
je eigen tempo de juiste stappen, met als doel
een duurzaam eindresultaat. Daarbij zit je niet
vast aan bepaalde leveranciers of producten.

INFORMATIE OVER DE WONINGINFORMATIE OVER DE WONING

EIGENSCHAPPENEIGENSCHAPPEN

Adres Wolfsbossingel 129 
6642 CM Beuningen Gld

Inhoud 629 m3

Woningtype Twee_onder_een_kap_woning Aantal woonlagen 3

Daksoort Schuin dak Zolder aanwezig? Ja

Bouwperiode 1998 Kruipruimte aanwezig? Ja

Gebruikersoppervlak wonen 157 m2 Spouw aanwezig? Ja

INSTALLATIESINSTALLATIES ISOLATIEISOLATIE

Warmtelevering combigasketel na 2000
2020

Dakisolatie Goed

Ventilatiesysteem Mechanische afvoerventialtie Vloerisolatie Goed

Verlichtingsvariant Led Gevelisolatie Spouw goede isolatie

Koelingsvariant Geen Glassoort dagverblijf Dubbel glas

Aantal aanwezige zonnepanelen 0 Glassoort overig verblijf Dubbel glas

Is een dakdeel geschikt voor
(extra) zonnepanelen?

Ja Raam- t.o.v. gevel- en
dakoppervlak

Gemiddeld (12% - 18%)

Aandeel dak(-deel) dat geschikt is
voor zonnepanelen?

70% Energielabel B
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STATUS NA FASE 1STATUS NA FASE 1
Investering in maatregelen: € 9.132

Maandlast financiering: € 40,58

Gasverbruik per jaar: 1.808 m3

Elektriciteitsverbruik per jaar: 3 kWh

Totaal primaire-energieverbruik per jaar: 93 GJ

CO2-uitstoot per jaar : 3.247 kg

Gaskosten per jaar: € 1.320

Elektriciteitskosten per jaar: € 825

Totale energiekosten per jaar: € 2.145

PROFIELPROFIEL
Aantal volwassenen: 2

Aantal dagen per week overdag thuis: 5

Aantal kinderen t/m 17 jaar: 2

Aandeel tijd kinderen thuis: 100%

Energiegebruiksprofiel: Gemiddeld

Gasprijs: € 0.73 / m3

Elektriciteitsprijs: € 0.21 / kWh

Looptijd financiering: 360 maanden

Rente financiering per jaar: 2%

DIRECT AAN DE SLAG MET REIMARKTDIRECT AAN DE SLAG MET REIMARKT

Reimarkt maakt het concreet en biedt u begeleiding. Het pakket is
goed financierbaar.

Dit advies is bedoeld om u inzicht en richting te geven. Ga met dit plan
van aanpak met naar een specialist om een definitief plan te maken. U
kunt geen recht ontlenen aan het stappenplan en de genoemde getallen.

BASISPLANBASISPLAN

FASE 1 FASE 1 - EERSTE STAPPEN- EERSTE STAPPEN

Zonnepanelen
14 Zonnepanelen
Investering : € 6.006

Glassoort dagverblijf
HR++-glas
Investering : € 3.126

FASE 2 FASE 2 - TOEKOMST- TOEKOMST

Ventilatie
Ventilatie gebalanceerd met warmteterugwinning
Investering : € 6.493

Gevelisolatie
Gevelisolatie (naïsolatie) - zeer goed geïsoleerd
Investering : € 4.077

Warmteleveringsvariant
Nieuwe hybride warmtepomp bij aanwezige HR combigasketel
Investering : € 5.000

Glassoort overig verblijf
Drievoudig glas (HR+++)
Investering : € 7.144
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VOORWAARDEN & DISCLAIMERVOORWAARDEN & DISCLAIMER

Berekeningen en adviezen binnen de Portal worden gegenereerd op basis van gegevens die door uw 
NVM-makelaar en door uzelf zijn geplaatst in de Portal, alsmede gegevens afkomstig uit (openbare) bronnen dan wel aannames gebaseerd op
(geaggregeerde) marktgegevens en momentopnamen. 

SamenGroen noch NVM of uw NVM-makelaar is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en toepasbaarheid van deze, noch voor de op basis
hiervan afgegeven adviezen, rekenresultaten of uitgevoerde werkzaamheden, waaronder, doch niet beperkt tot geprognosticeerde besparingen,
verbruikshoeveelheden en uitstoot. SamenGroen noch NVM noch uw NVM-makelaar aanvaardt in dit kader en voor zover wettelijk is toegestaan dan
ook geen enkele aansprakelijkheid.

SamenGroen is geen Partij bij enige overeenkomst gesloten naar aanleiding van het gebruik van de Portal, ongeacht de wijze waarop een dergelijke
overeenkomst is gesloten. SamenGroen is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het sluiten van een dergelijke
overeenkomst, dan wel enige andere rechtsverhouding die mocht ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de Portal.
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Hans Janssen Beuningen


Van Heemstraweg 71

6641 AB Beuningen

Telefoon: 024 - 677 77 76

E-mailadres: beuningen@hansjanssen.nl

Website: www.hansjanssenbeuningen.nl

Ben je na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan 
nodigen wij je graag uit om contact op te nemen met ons kantoor. Onze kantoren zijn 
geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur. Binnenlopen kan en mag. 
Maar als je een afspraak maakt zorgen we ervoor dat de makelaar voldoende tijd voor je 
reserveert. Eventueel ook buiten onze openingstijden!

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins 
afwijkt van hetgeen u in of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, 
afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Door ons wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval 
aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te 
beschouwen als een aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van onjuiste 
gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.


