
Lammergierstraat 25
Maastricht



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Aelmans is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of drukfouten.

a house 

is made of
bricks & beams
a home 

is built with
love & dreams
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Is dit de woning
van uw dromen?
Wie weet gaat u een schitterende toekomst tegemoet in 
Maastricht! Heeft u een vraag, wenst u meer 
informatie over deze woning of wilt u een bezichtiging 
plannen? Uw makelaar staat voor u klaar.

Uw makelaar:

Lammergierstraat 25
Maastricht

Voorzieningen:


Elektriciteit: uitgebreide groepenkast aanwezig


Wateraansluiting: aanwezig


Gasnetaansluiting: aanwezig


Rioolaansluiting: aanwezig


TV aansluiting: via kabel


Kozijnen: merbau hardhout


Isolatie: dak- en muurisolatie, isolerende HR++ beglazing 


Energielabel: vrijstelling vanwege (gemeentelijk) 

monument





Installaties:


Centrale verwarming: vloer-, plint- en 

radiatorverwarming (cv-combi-installatie Intergas HRE, 

huur)


Warmwatervoorziening in badkamer middels HR-cv-

combi-installatie. Warmwatervoorziening in keuken en 

atelier middels elektrische close-in boilers in eigendom 


Persluchtinstallatie

Richard Vroonen

rvroonen@aelmans.com

043-30 30 117

 Bouwjaar: 1890

 Aanvaarding: in overleg

 Inhoud:
485 m³

 Inpandige ruimte: 11 m²

 Buitenruimte: 6 m²

 Woonoppervlakte: 115 m²

Vraagprijs € 340.000 k.k.

Kenmerken



Sfeervol wonen!

444

Landelijk en karakteristiek wonen en tóch alle faciliteiten van de stad op fietsafstand? 


Dat kán in de verkeersluwe Lammergierstraat in Wolder! 





Aan de rand van Maastricht bieden we dit charmante hoekwoonhuis aan, oorspronkelijk een 

dorpsboerderij daterend laat-achttiende eeuw. De woning is geheel gerestaureerd met veel 

aandacht voor authentieke details. Veldbrand en mergel zijn in de hele woning mooi in balans 

en vergroten het landelijke en sfeervolle gevoel.





De huidige indeling biedt plaats aan één ruime slaapkamer, een herinrichting kan desgewenst 

een tweede en zelfs derde slaapkamer opleveren. Terras en loggia bevinden zich aan de brede 

westzijde, een ideale positie voor de middag- en avondzon. 


Ook is de woning ideaal te noemen voor de combinatie van wonen en werken door de 

aanwezigheid van de atelierruimte/werkruimte waardoor er volop mogelijkheden zijn.



-1De indeling

Souterrain
Een hardhouten luik in de leefkeuken geeft toegang tot 

de (deels gewelfde) kelderruimten van ruim 3 m² en 8 m². 





Deze ruimten zijn keurig afgewerkt, voorzien van een 

tegelvloer en ideaal te gebruiken als wijnkelder, provisie-

ruimte of ten behoeve van opslagdoeleinden.
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0De indeling

Begane grond
De entree/hal is voorzien van een vernuftige 

maatwerkgarderobe met uitschuifbare berging en biedt 

toegang tot de leefkeuken. 





De sfeervolle leefkeuken (circa 27 m²) met open haard is 

voorzien van een aanbouwkeuken in hoekopstelling die is 

uitgerust met de volgende Miele-apparatuur: stoom/

combi-oven, bordenwarmer, afwasmachine, koelkast en 

inductiekookplaat op krachtstroom. Verder zijn er een 

close-in boiler, elektrisch aansluitpunt voor een 

recirculatie-afzuigkap en een extra aansluitpunt voor een 

eventuele wasmachine aanwezig.





Aansluitend is de multifunctionele ruimte (circa 29 m²) 

gelegen. Deze ruimte is momenteel in gebruik als 

werkruimte/atelier, maar kan relatief eenvoudig worden 

omgevormd tot bijvoorbeeld woonkamer, tweede 

slaapkamer of praktijkruimte. Aansluitingen voor 

witgoed, krachtstroom en een tweede toilet zijn hier 

reeds aanwezig. 





Ook is er een sfeervol buitenterras gelegen, bereikbaar 

vanuit de atelierruimte, met een goede bezonning (west). 
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1De indeling

Eerste verdieping
Middels een beuken steektrap is vanuit de leefkeuken de sfeervolle woonkamer (circa 27 m²) bereikbaar. Deze is onder 

andere voorzien van mooie en praktische design inbouwmeubels en afgewerkt met een grenenvloer, strak pleisterwerk-

plafond en sfeervolle wanden opgetrokken uit veldbrand in combinatie met mergelsteen. Sfeer op en top! 





Via een tussenhal zijn vervolgens de slaapkamer, badkamer en het toilet bereikbaar. 





De badkamer is geheel betegeld en voorzien van een ligbad, inloopdouche, wastafel en vloerverwarming. 





Het toilet is separaat gelegen en eveneens geheel betegeld.





De slaapkamer (circa 17 m²) beschikt over een opengewerkt plafond en is bijzonder sfeervol. Aansluitend is er toegang 

tot de loggia, waar het heerlijk genieten is van de middag- en avondzon (op westen georiënteerd).
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2De indeling

Vliering
Zowel boven de woonkamer als boven de badkamer is een praktische vliering met voldoende bergruimte aanwezig. De 

vlieringen zijn bereikbaar via een luik in de woonkamer en via een luik met vlizotrap op de overloop. Op de vliering boven 

de badkamer zijn de mechanische afzuiging, de Intergas HR-cv-combiketel en een aansluiting voor een eventuele 

waterontharder geïnstalleerd.

15



Renovatie

161616

Met aandacht voor authentieke details is de woning in 1984 geheel gerenoveerd en geïsoleerd, 

met optimalisatierondes in 2000 en 2020. Renovatie betreft:


- Een nieuwe houten kapconstructie voorzien van isolerende dakplaten, keramische pannen, 

zinken goten en zinken hemelwaterafvoer. 


- Nieuwe pvc-rioleringen tot aan de gemeentelijke aansluiting.


- Deels gerestaureerde en deels volledig opnieuw opgetrokken funderingen en muren gedekt 


met hardsteen beplating, voorzien van uitvoerige vochtwerende maatregelen en daar waar 

mogelijk spouwmuurisolatie.


- Hardhouten, merbau kozijnen, deels met HR++ glas en deels met inbraakwerend HR++ glas.


- Hardhouten raamluiken en atelierpoort.


- Geheel vernieuwde elektrische installatie met krachtstroominstallatie.


- Gestucte plafonds met dimbare inbouwspots.


- Nieuwe verdiepingsvloeren, deels uitgevoerd in beton en deels uitgevoerd in hout.




17

Ligging

De woning is gelegen aan de Lammergierstraat, in een 

rustige en kindvriendelijke woonomgeving aan de rand 

van de Maastrichtse woonwijk Wolder. 





De wijk kenmerkt zich door haar goede verbindingen in 

de richting van het stadscentrum van Maastricht en 

België. 

In de directe omgeving bevinden zich bovendien 

uitstekende voorzieningen op het gebied van scholen, 

winkels, sport en recreatie. 





Winkelcentrum Daalhof en Brusselsepoort zijn in de 

directe nabijheid gelegen. 





Natuurgebieden als Sint Pietersberg en het Jekerdal 

zijn op loop- en fietsafstand van de woning gelegen.
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Souterrain



Begane grond
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Vragenlijst over de woning 

 

 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 

 

Vragenlijst voor de verkoop van een woning 
 

Indien u dat nodig vindt, kunt u nadere informatie geven aan het einde van deze vragenlijst of bij de tekst. Als u 

twijfelt over de juiste beantwoording of als u een vraag niet begrijpt, zet dan een vraagteken voor de vraag. Neem 

vervolgens zo snel mogelijk contact op met uw NVM-makelaar. Indien de vraag niet van toepassing is kunt u deze 

doorhalen. Een kopie van de vragenlijst over de woning wordt verstrekt aan de koper. Tevens wordt doorgaans een 

kopie van de vragenlijst als bijlage aan de koopakte gehecht. 

 
Gegevens over de woning: 

Adres te verkopen woning: 

 
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? ☐ ja X  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)? 

☐ niet bekend  X  ja ☐ nee 

Zo ja, welke zijn dat? De grond grenzende aan de voordeur is eigendom van de buren wonende op 
Lammergierstraat 27. Er is door mij (en de vorige eigenaar) mondeling overeengekomen dat ik via deze 
grond mijn woning mag betreden en verlaten. Het terrein voor de voordeur is met instemming van de buren voorzien 
van een kasseien bestrating en een taxushaag. 

 

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  X  ja ☐ nee 

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking? Een deel van de Gemeentegrond langs het huis is voorzien van kasseien 
bestrating en een eenvoudige groenvoorziening. Dit is destijds bij de restauratie van het pand (1981-1984) door de 
betreffende Gemeenteopzichter goedgekeurd.  

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

☐ niet bekend  ☐ ja X  nee 

Zo ja, graag nader toelichten: 

 

 
e. Heeft u grond van derden in gebruik? ☐ niet bekend X  ja ☐ nee 

Zo ja, welke grond? Zie 1b. 

 

 
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) 

☐ ja X  nee 

Zo ja, welke? 
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Vragenlijst over de woning 

 

 

 

g. Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? ☐ ja X nee 

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

Zo ja, hoe lang nog? 

☐ ja X nee 

 

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

                                                                                                                                                     X ja   ☐ nee                                                                                                                                       

 Het valt onder de categorie beschermd stadsgezicht 
 Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een procedure tot aanwijzing 
daartoe ? Het is een Gemeentelijk monument X ja ☐ nee 

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

        Het is een beeldbepalend, karakteristiek object  X ja ☐ nee 

j. Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? ☐ ja X nee 

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? ☐ ja X nee 

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? 

Bedrag: € 

Duur: 

  

k. Is er sprake van onteigening? ☐ ja Xnee 

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

X n.v.t. ☐ ja ☐ 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.)? ☐ ja X  nee 

Zo ja, welke is/zijn dat? 
 

 

n. Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? 

 
Zo ja, toelichting: 

 
☐ ja X  nee 
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Vragenlijst over de woning 

 

 

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

niet naar behoren zijn uitgevoerd? ☐ ja X  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? ☐ ja X  nee 

Zo ja, welke? 

 

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

☐ ja X  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)? 

 
Zo ja, waarom? 

☐ ja X nee 

 

s. Hoe gebruikt u de woning nu (bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel opslag)? 

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? 

 

 
X ja 

 

 
☐ nee 

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart? X  n.v.t. Hoe 

heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart? 

☐ ja ☐ nee 

 
2. Gevels 

 
a. Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend vochtige plekken op de gevels? X  ja ☐ nee 

Zo ja, waar? Deze problemen zijn tijdens diverse restauratieactiviteiten opgelost i.s.m.de  fa Teunissen in 

1995 door de topgevels te voorzien van natuursteen afdekking, fa Bemelmans in 2000 

door onder meer injecteren van de muren,  en ontgraven i.s.m. met fa de Groen in 2008 waarbij de 

noordgevel is voorzien van een vochtwerende bekleding.  

 

 
b. Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels aanwezig? ☐ ja X  nee 

Zo ja, waar? 

 
c. Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? ☐ niet bekend ☐ ja X  nee 

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? ☐ niet bekend X  ja ☐ nee 

Is er sprake van volledige isolatie? ☐ niet bekend ☐ ja X  nee 

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? : De westgevel (deels) en de noordgevel 

 

d. Zijn de gevels ooit gereinigd? X  ja ☐ nee 

Zo ja, volgens welke methode en wanneer? De gevels zijn gereinigd m.b.v. Torbo vochtstralen door fa. GRM uit 
Maastricht , daarna zijn mergeldelen en voegen hersteld door fa. Kleijnen uit Sibbe en tenslotte zijn de gevels wit 
geverfd m.b.v. Keim verf door de fa. Verhaeg uit Urmond. Deze werkzaamheden hebben in 2000 plaatsgevonden. 

3.  
4. Dak(en) 
a. Hoe oud zijn de daken? De pannendaken zijn tijdens de restauratie tussen 1981 en 1984 vernieuwd. Asbest 

dakbeschot is verwijderd. De kapconstructie is vernieuwd en belegd met unidekplaten en keramische opnieuw 
verbeterde Hollandse  pannen (fa Janssen Dings) 
 
Platte daken: n.v.t.
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Overige daken: 

 
b. Heeft u last van daklekkages (gehad)? ☐ ja X  nee 

Zo ja, waar? 

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

beschadigde en/of aangetaste dakdelen? ☐ ja X nee 

 Zo ja, waar? 

 
d. Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten repareren? ☐ ja X  nee 

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

 
e. Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? ☐ niet bekend □  ja X  nee 

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd? ☐ niet bekend X  ja ☐ nee 

Is er sprake van volledige isolatie? ☐ niet bekend X  ja ☐ nee 

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 

 

f. Zijn de regenwaterafvoeren lek of verstopt? ☐ ja X  nee 

Zo ja, toelichting: 

 
g. Zijn de dakgoten lek of verstopt? ☐ ja X  nee 

Zo ja, toelichting: 

 
5. Kozijnen, ramen en deuren 

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

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? 

 
X ja 

 
☐ nee 

Zo ja, door wie? 21-02-2020 Fa van de Boorn, daarvoor regelmatig door de fa 
Blom 

  

b. Functioneren alle scharnieren en sloten? 

In oktober 2020 is hang en sluit werk 

voor 995 Euro verbeterd. 

Zo nee, toelichting:  

X ja ☐ nee 

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

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

 
                 X ja 

 
☐ nee 

 
d. Is er sprake van isolerende beglazing? 

 
                 X ja 

 
☐ nee 

Is er sprake van volledige isolatie? Behalve een sierruitje van de voordeur 

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 

☐ ja ☐ nee 

 
e. Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas (denk aan lekkende ruiten)? 

☐ ja X  nee 
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6. Vloeren, plafonds en wanden 

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

  X  nee 

Zo ja, waar? Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds en/of wanden? ☐ ja X nee 

 Zo ja, waar? 

 

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

aanwezig? X ja ☐ nee 

Zo ja, waar? In de westgevel van de kelder en in de keukenvloer e.e.a. t.g.v. de aardbeving in 1992. 

 

 
c. Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen (bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, 

loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk, etc.)? ☐ ja X  nee 

d.  Zo ja, waar? 

 

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

 beschadigde en/of aangetaste vloerdelen? 

Zo ja, waar? 

 ☐ ja X nee 

 
f. 

 
Is er sprake van vloerisolatie? 

 
☐ niet bekend 

 
☐ ja 

 
X nee 

 Is er sprake van volledige isolatie? 

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd? 

☐ niet bekend ☐ ja ☐ nee 

 

 
7. Kelder, kruipruimte en fundering 

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

Zo ja, waar? Opm. Delen die in de oostgevel zijn 

vernieuwd tijdens de restauratie tussen 1981 en 1984. 

☐ niet bekend ☐ ja X nee 

 
b. Is de kruipruimte toegankelijk?      N.v.t. 

  
☐ ja 

 
☐ nee 

Is de kruipruimte droog? 

Zo nee of meestal, toelichting: 

☐ meestal ☐ ja ☐ nee 

 

c. Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? 

Zo ja of soms, toelichting: 

 
X soms 

 
☐ ja 

 
☐ nee 

Kelder, westgevel; als het een week lang continue fors regent dan kan er 

Vocht in de kelder ontstaan maar dat komt vrijwel nooit voor en het droogt snel weer op. 

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

☐ ja X  nee 

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

☐ n.v.t. ☐ ja X  nee 

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

 
a. Wat voor warmte-installatie is er aanwezig (bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden)?  ☐ ja X nee 

Zo ja, wat is u opgevallen?    

 
c. Zijn er radiatoren die niet warm worden? 

  
X ja 

 
☐ nee 

Zo ja, welke? In de slaapkamer maar dit is zo gemaakt om 
het daar niet te warm te laten worden. Dit kan veranderd 
worden door de plintverwarming te splitsen van één naar 
twee groepen; er is nog een groep vrij op de verdeler. 

   

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

  
☐ ja 

 
X nee 

Zo ja, waar en welke?    

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

  
☐ ja 

 
X nee 

Zo ja, waar?    

 
f. Heeft u vloerverwarming in de woning? 

  
X ja 

 
☐ nee 

Zo ja, waar? In de badkamer    

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

  
X ja 

 
☐ nee 

Zo ja, welke? De slaapkamer zie c.    

h. Heeft de woning zonnepanelen die uw eigendom zijn? 
 

☐ ja X nee 

Zo ja, blijven de zonnepanelen achter?    

☐ n.v.t. ☐ nader overeen te komen ☐ ja ☐ nee 

Heeft de woning zonnepanelen die worden gehuurd?  ☐ ja ☐ 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 ☐ nee 

Hoeveel stroom heeft u het afgelopen jaar opgewekt? 

Jaar: 

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

Merk: Gecombineerd, Huur CV ketel Intergas HRE, plintverwarming, 
vloerverwarming, radiatorverwarming. 

Leeftijd: diverse jaargangen: plint en vloerverwarming 1984, 2010, CV 
ketel 2016 

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 

Datum: 09-04-2020 

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? 

 
X ja 

 
☐ nee 

Zo ja, door wie? Volta   

 
b. Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie (bijvoorbeeld de cv-installatie moet 

 



7 

Vragenlijst over de woning 

 

 

 

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? 

Zo ja, welk bedrag moet worden terugbetaald? € 

☐ n.v.t. ☐ ja ☐ nee 

 

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

 

 
j. Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt? 

onbekend 
 
 
 

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? ☐ niet bekend X ja ☐ nee 

k. Is de elektrische installatie vernieuwd? 

Zo ja, wanneer en welke onderdelen? 

In 2000 Merk Niko, Lumiance spots 

buitenverlichting etc. 

 
Xja ☐ nee 

 

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

Zo ja, welke? 

 
☐ niet bekend 

 
☐ ja 

 
Xnee 

 

 

9. Sanitair en riolering 

 
a. Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen? ☐ ja X  nee 

Zo ja, welke? 

 

 
b. Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen goed door? X  ja ☐ nee 

Zo nee, welke niet? 

 

 
c. Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? X  ja ☐ nee 

 
d. Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, stankoverlast, lekkages, etc.? ☐ ja X  nee 

Zo ja, welke? 

 

 
e. Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk aanwezig? ☐ ja X  nee 

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

 

 
10. Diversen 

a. Wat is het bouwjaar van de woning? Eerste vermelding in kadaster 1840, de entree is aangebouwd in de 19 eeuw. 
Vermoedelijk dateert de rest van het gebouw uit eind 18e eeuw. 

 

b. Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? X niet bekend ☐ ja □  nee 

Zo ja, welke en waar? 
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Vragenlijst over de woning 

 

 

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

 ☐ niet bekend ☐ ja X nee 

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

Zo ja, waar? 

☐ niet bekend ☐ ja X nee 

 
e. Is de grond verontreinigd? 

 
X niet bekend 

 
☐ ja 

 
□   nee 

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? ☐ n.v.t. ☐ ja X nee 

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

☐ n.v.t. ☐ ja   X  nee 

 
f. 

 
Is er een olietank aanwezig? 

 
☐ niet bekend 

 
☐ ja 

 
X nee 

 Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? 

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

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? 

X n.v.t. 

 
X n.v.t. 

☐ ja 

 
☐ ja 

☐ nee 

 
☐ nee 

 
g. Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om de woning (denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)? 

☐ ja X  nee 

Zo ja, waar? 

 

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

 
Zo ja, waar? 
Opm. twee oude balken van de dakconstructie die in het zicht liggen en 
vanwege de restauratie opverzoek van opzichter van de gemeente 
Maastricht zijn gehandhaafd zijn uitvoerig preventief behandeld tegen 
boktor en houtworm en daarna preventief periodiek behandeld met HG anti 
houtworm vloeistof. 

 
☐ niet bekend  ☐ ja X  nee

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? X  n.v.t. ☐ ja ☐ nee 

Zo ja, wanneer en 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)? 

☐ niet bekend  ☐ ja X  nee 

Zo ja, waar? 

 

j. Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/of om de woning? X  ja ☐ nee 

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

-Restauratie tussen 1981 en 1984, zelf gedaan onder toezicht van Gemeentelijk opzichter 

-Aanpassing interieur in 2000 o.l.v. Manassen Lichttechniek, Rene Jacobs Aannemer en Jamin 

Elektrotechniek. 

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

☐ niet bekend  ☐ ja X  nee 

Zo ja, welke? 

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

Zo ja, welke label? 

Het betreft een gemeentelijk monument waarvoor een energielabel niet nodig is. 

Voor energiegebruik zie de jaarafrekening van de energieleverancier. 
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Vragenlijst over de woning 

 

 

11. Vaste lasten 

 
a. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? 

Belastingjaar: 2021 € 190 

 

 b. Wat is de WOZ-waarde? 

Peiljaar:2021 € 160.000,- 

 

c. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 

Belastingjaar: 2021 € 267,- 

 

d. Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 

Belastingjaar: 2021 € 199,50 

 

e. Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? 

Gas: € 2364/jaar, € 197/maand 

 

 

Elektra: € 860/jaar  € 72/maand  

Blokverwarming: n.v.t.   

Anders:  

 
f. Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten (bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)? X  ja ☐ nee 

Zo ja, welke? Huurcontract CV ketel bij Volta 

 
        Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper? Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer 

        overdraagbaar op een koper. Neem hiervoor contract op met de betreffende leverancier. 

X ja ☐ nee 

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

Afkoopsom: € 960,-  weghaalkosten € 463,- 

Duur: ketel is uit 2016, afschrijfperiode is 15 jaar dus de ketel gaat nog 10 jaar mee. 
 
 
 

g. Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht:  

Hoe hoog is dan de canon per jaar? 

Heeft u alle canons betaald? 

€ 

X n.v.t. 

 
☐ ja 

 
☐ nee 

Is de canon afgekocht? 

Zo ja, tot wanneer? 

X n.v.t. ☐ ja ☐ nee 

 
 
 

h. Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? X ja ☐ nee 

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of terreinen? ☐ ja X nee 

 Zo ja, hoe hoog en waarvoor? €   

 
i. 

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

  
☐ ja 

 
X nee 

 Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd? 

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

 
€ 
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Vragenlijst over de woning 

 

 

12. Garanties 

 
Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper (zoals dakbedekking, cv- 

installatie, dubbele beglazing, etc.)? ☐ ja X  nee 

Zo ja, welke? 

 

 
13. Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIEF KARAKTER VRAGENLIJST 

 
De vragenlijst geeft vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht van verkoper. De mededelingsplicht strekt 

niet verder dan dat verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat hem bekend is 

omtrent de woning. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatief karakter. 

 
ONDERTEKENING 

 
Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. Verkoper is zich 

ervan bewust dat hij/zij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten het risico loopt om aansprakelijk 

gesteld te worden door de koper. Verkoper verklaart de woning tot de eigendomsoverdracht op een manier te zullen 

bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd. 

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) voorgaande vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld: 

Naam: M.H. van Leest Naam: 

Plaats: Maastricht Plaats: 

Datum: 29 maart 2021 Datum: 

 
Handtekening: Handtekening: 

 
…………………… …………………… 

 
Gegevens NVM-makelaar 

 
Kantoornaam: 

Adresgegevens : 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 



Aantekeningen
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Buitenstate… nieuwe buitenkansen in wonen!

Buitenstate, een landelijke 

benadering


Buitenstate is een landelijk 

merk met een herkenbare, 

opvallende signatuur. Buiten-

state doet een aantal zaken 

net even anders. 


Zo kiest zij nadrukkelijk voor 

het buitengebied met al haar verscheidenheid in vrij-

gelegen bebouwingen: niet alleen chique en exclusief 

maar ook shabby met potentie en alles er tussenin. 

Daarbij kiest Buitenstate niet voor dure advertentie-

campagnes, maar zoekt naar samenwerkingen en 

partnerships om het merk Buitenstate neer te zetten. 

Waar de uitingen altijd uniform, consistent en aan-

genaam zijn, gelden kwaliteit en standing als sleutel-

woorden voor de werkwijze.

Buitenstate-portal


Een landelijk gelegen woning of woonboerderij is voor 

velen een droom. Maar tot op heden was het voor kopers 

niet eenvoudig om alle bijzondere woningen in het 

buiten-gebied in één oogopslag te zien. Met 

www.buitenstate.nl kan dat nu wel. Op deze site staan 

alleen maar woningen die het predikaat Buitenstate 

verdienen. Ze voldoen aan minimaal drie van de vier 

kenmerken: buiten de bebouw-de kom, vrijstaand, 1.000 

m² grond en de beleving van rust en ruimte. Ook voor 

verkopers biedt deze landelijke presentatie voordelen. Zij 

kunnen doelgericht een grotere markt bereiken en 

daardoor de verkoopkansen voor hun woning verbeteren, 

wat in de huidige tijd extra welkom is. 


Verder zijn op het portal nieuws en interessante artikelen 

te vinden op de snijvlakken van buitenwonen en buiten-

leven in de breedste zin van het woord. Alle relevante 

outdoorevenementen zijn overzichtelijk terug te vinden, 

even als de gegevens van alle aangesloten Buitenstate-


makelaardijen.

EXCLUSIEF AANBOD, 

BUITEN DE BEBOUWDE 

KOM




VRIJGELEGEN




TENMINSTE 1.000 M2 

PERCEEL




BELEVING VAN RUST

EN RUIMTE



Belangrijke informatie voor u

Brochure 
 
Aankoopmakelaar 


Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de Vaak is het verstandig om u te laten vertegenwoordigen 

samenstelling van deze informatie is betracht, door een collega (NVM-) makelaar die uw belangen in het 

aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid aankoopproces behartigt. Als verkopend makelaar 

van de vermelde gegevens.
 behartigen wij immers primair de belangen van de 


 verkoper. Uiteraard zullen wij u naar behoren informeren, 


Uitnodiging 
 maar in de onderhandelingen zijn wij uw tegenpartij.


Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt, 


aan deze gegevens kunnen geen rechten worden 
Uitbrengen bod


ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag 

gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te van belang, maar dient u zich ook duidelijk uit te spreken 

treden.
 over onder andere de navolgende zaken:



 • eventuele ontbindende voorwaarde(n);



Bezichtiging 
 •  de gewenste datum van aanvaarding;


Een bezichtiging is geheel vrijblijvend en wordt alleen • laten uitvoeren van bodemonderzoek;


gepland via ons kantoor of de makelaar. Wij maken hier • laten uitvoeren van een bouwkundig onderzoek;


graag voldoende tijd voor vrij. Een bezichtiging is ook voor • aanvullende condities en voorwaarden.


de verkoper een spannende aangelegenheid. Wij stellen Over ontbindende voorwaarden en aanvullende condities 

het daarom zeer op prijs als u uw bevindingen (zowel moeten partijen het gezamenlijk eens worden. Als bieder 

positief als negatief) binnen een week na bezichtiging krijgt u namelijk niet automatisch een ontbindende 

aan ons kenbaar maakt.
 voorwaarde voor bijvoorbeeld de financiering. U dient dit 


 expliciet bij uw bod te vermelden.



Onderzoeksplicht 
 


De onroerende zaak moet bij de eigendomsoverdracht de 
Gunning 


feitelijke eigenschappen bezitten die voor een normaal Verkoper behoudt zich het recht voor het object te 

gebruik nodig zijn. Verkoper staat in voor de afwezigheid gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.


van gebreken die dit normale gebruik belemmeren, tenzij
 


deze bij koper kenbaar waren op het moment dat de 
Overeenkomst 


koopovereenkomst tot stand kwam. Voor de afwezigheid Koper kan aan een mondelinge overeenkomst geen 

van andere (verborgen) gebreken hoeft verkoper in rechten ontlenen, verkoper behoudt zich tot dat er tussen 

beginsel niet in te staan. Het risico hiervoor berust bij de partijen een schriftelijke overeenkomst tot stand is 

koper. Een koper wordt desgewenst in de gelegenheid gekomen alle rechten voor. Verkoper is pas gehouden aan 

gesteld om voorafgaande aan de aankoop het nodige de overeenkomst nadat de akte door beide partijen is 

(bouwkundige) onderzoek te (laten) verrichten. 
 getekend.



 



Voor de bieding 
 
Koopakte 


Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt op Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels 

de woning, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten zoals deze voorkomen in de model-koopakte, die is 

die in het algemeen en voor u in het bijzonder van belang opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars 

zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Daartoe NVM, de consumentenbonden en de Vereniging Eigen 

behoort uiteraard het bestuderen van deze brochure, het Huis. Eventueel door de koper te maken voorbehouden 

inwinnen van informatie bij de gemeente en een worden alleen opgenomen als deze in de 

onderzoek naar uw financiële mogelijkheden. 
 onderhandelingen zijn afgesproken.
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Belangrijke informatie voor u

Wij zijn graag vrijblijvend bereid om u te informeren over Waarborgsom/Bankgarantie 


wat wij gedurende het volledige verkoopproces voor u Tenzij anders overeengekomen, zal in de koopakte een 

kunnen betekenen.bepaling worden opgenomen waardoor de koper, tot 

zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen, 

gehouden is binnen een bepaalde periode een 

bankgarantie te doen stellen dan wel een waarborgsom 

bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de 

koopsom.






Bedenktijd verkoper 


De voornoemde in de koopakte opgenomen wettelijke 

bedenktijd zal eveneens contractueel door de verkoper(s) 

bedongen worden, onder dezelfde voorwaarden en 

condities.






NVM


Aelmans Rentmeesters & Makelaars is lid van de 

Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en 

Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A.






Onafhankelijkheid 


Aelmans Rentmeesters & Makelaars is niet actief op het 

gebied van hypotheken en verzekeringen. Bovendien zijn 

er geen afspraken met financiers of verzekeraars, 

waardoor het belang van de klant optimaal is 

gewaarborgd.






Uw eigen woning 


Wilt u uw eigen woning of agrarisch bedrijf verkopen? 

Hiervoor bent u bij Aelmans Rentmeesters & Makelaars 

aan het juiste adres. Neem hierover gerust contact met 

ons op. 
































Aelmans, méér dan uw makelaar


Met ons zeer ruime, veelzijdige aanbod 

woningen, nieuwbouw, bouwkavels, 

Buitenstates, bedrijfs onroerend goed én 

agrarisch & landelijk vastgoed mogen we ons de 

meest veelzijdige makelaar van Limburg en 

omstreken noemen. Kopen, huren, verkopen of 

taxeren? Onze gecertificeerde makelaars staan 

voor u klaar.





Maar wist u dat Aelmans – naast makelaardij – 

meer expertise bezit? Bekijk al onze diensten 

rondom vastgoed, omgeving, milieu, agro en 

bouw op www.aelmans.com.
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De meest veelzijdige 

makelaar van Limburg
en omstreken

INTERESSE?

043 - 30 30 117

Aelmans Rentmeesters & Makelaars


Amerikaplein 78, 6269 DA Margraten


043 - 30 30 117


margraten@aelmans.com

Ubachsberg


Voerendaal


Margraten


Baexem

Panningen


Nijmegen


Vught

Ons actuele aanbod en meer informatie? www.aelmans.com


