Horstweg 7, Hummelo

ook uw woning verdient
onze exclusieve aandacht

U VOELT ZICH THUIS!
Let op: deze woning wordt aangeboden met een “VANAF
prijs”. Dit betekent dat biedingen boven de genoemde
vanaf prijs door de verkoper serieus in overweging worden
genomen.
Charmante vrijstaande woonboerderij gelegen in het
buitengebied van Hummelo op 2.540 m2 grond met
uitzicht op de landerijen. De locatie biedt optimale ruimte,
rust en privacy, maar ligt toch op slechts enkele minuten
afstand van Doetinchem.
Heeft u altijd al de wens gehad om rustig te genieten
van het buitenleven en kunt u de ruimte en de charme
van een woonboerderij waarderen? Dan is dit beslist een
interessante woning voor u.
Deze woonboerderij dateert uit 1900 en is later
gerenoveerd en verbouwd. De woning kent enig
achterstallig onderhoud en dient geheel gemoderniseerd
te worden. Er is een bouwkundige rapportage aanwezig
(bijgevoegd in de brochure).

INDELING WOONBOERDERIJ
Begane grond

Eerste verdieping

Via de voordeur komt u in de centrale hal met
garderobe. Vanuit de lange hal zijn diverse ruimten
te bereiken. De open keuken is voorzien van een
elektrische kookplaat met oven en een afzuigkap.

Via een vaste trap vanuit de woonkamer is de eerste
verdieping bereikbaar. Op de eerste verdieping is een
ruime overloop met toegang tot twee slaapkamers.
Op de overloop is ook nog bergruimte aanwezig waar
onder andere de cv ketel staat.

Naast de keuken kan men vanuit de hal eveneens
toegang krijgen tot de twee slaapkamers. Deze kan
uiteraard ook dienst doen als studeer- werk- en/of
hobbykamer.
Op de begane grond bevinden zich eveneens
een badkamer, voorzien van een wastafel en een
douchegelegenheid. Verder bevinden zich op
de begane grond de bijkeuken met provisie- en
wasruimte, een kelder en een apart toilet met
fontein.

BUITENRUIMTE
Via de oprit met hek krijgt u toegang tot het erf van de
woonboerderij. Aan de voorzijde van de woonboerderij staat een
grote vrijstaande stenen schuur. Aan de zijkant van de woning
staan nog diverse bij gebouwen waar u uw tuingereedschap of
tuinmeubelen makkelijk kwijt kunt.
Bij interesse kan de aangrenzende landbouwgrond van circa 1.83.20
hectare erbij gekocht worden
(€ 85.000,- per hectare) en zal uitermate geschikt zijn voor
kandidaten die paarden en/of kleinvee willen houden.
Daar de tuin rondom is, is er altijd een plekje in de zon te vinden.

Woonboerderij
Deze woonboerderij
dateert uit 1900 en is
later gerenoveerd en
verbouwd. De woning
kent enig achterstallig
onderhoud en dient
geheel gemoderniseerd
te worden. Er is een
bouwkundige rapportage
aanwezig (bijgevoegd in de
brochure).

Licht
Hoge ramen in de
woonkamer van deze
woonboerderij zorgen voor
veel lichtinval.

Woonkeuken
Vanuit de lange hal zijn
diverse ruimten te bereiken.
De open keuken is voorzien
van een elektrische
kookplaat met oven en een
afzuigkap.

Slaapkamers
begane grond
Naast de keuken kan men
vanuit de hal eveneens
toegang krijgen tot de
twee slaapkamers. Deze kan
uiteraard ook dienst doen
als studeer- werk- en/of
hobbykamer.
Op de begane grond
bevinden zich eveneens
een badkamer, voorzien
van een wastafel en een
douchegelegenheid.
Verder bevinden zich op de
begane grond de bijkeuken
met provisie- en wasruimte,
een kelder en een apart
toilet met fontein.

Verdieping
Op de eerste verdieping
is een ruime overloop
met toegang tot twee
slaapkamers. Op de
overloop is ook nog
bergruimte aanwezig waar
onder andere de cv ketel
staat.

Extra grond
mogelijk
Bij interesse kan
de aangrenzende
landbouwgrond van
circa 1.83.20 hectare erbij
gekocht worden
(€ 85.000,- per hectare)
en zal uitermate geschikt
zijn voor kandidaten die
paarden en/of kleinvee
willen houden.

BEGANE GROND WOONBOERDERIJ

EERSTE VERDIEPING WOONBOERDERIJ

SCHUUR

CARPORT

BERGING

KADASTRALE KAART

LIGGING & OMGEVING
De woonboerderij is gelegen in het buitengebied
van het dorp Hummelo. Via de provinciale weg N317
en A348 is Arnhem snel te bereiken. Knooppunt
Velperbroek (Arnhem) is op 25 autominuten gelegen.
Het stadscentrum van Doetinchem bevindt zicht op 5
km afstand vanaf de woonboerderij. Vanuit Hummelo
is er een directe busverbinding met het centrum en
station van Doetinchem. De nabij gelegen Kruisbergse
bossen bieden veel recreatiemogelijkheden, al
wandelend, per fiets of per paard.

Op 5,5 kilometer afstand is het
beroemde kasteel Keppel te LaagKeppel te vinden. Hotel de Gouden
Karper ligt op steenworp afstand in het
dorp Hummelo. Beide staan bekend als
toeristische trekkers in de verre regio.
Rondom Hummelo liggen een aantal
uitgestrekte landgoederen, waaronder
Enghuizen, Keppel en de Ulenpas. In
Hoog-Keppel ligt de bekende Keppelse
Golfclub.

FEITEN EN CIJFERS

INDELING

In kort bestek

Begane grond

Adres:

Horstweg 7
6999 DS Hummelo

Kadastraal bekend:

Hummelo, sectie B
nummer1900
2.540 m2

Perceeloppervlakte:
Optioneel perceel
Kadastraal bekend:
Perceeloppervlakte:

Hummelo, sectie B
nummer 1899
18.320 m2

Bouwjaar::
Kamers:

1900
5 (waarvan 4 slaapkamers)

Hal - woonkamer - keuken - badkamer - toilet bijkeuken - 2 slaapkamers - toegang tot de kelder

Verdieping
Overloop - 2 slaapkamers

Maatvoering
alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
Woonoppervlakte:
147,20 m2
Overige inpandige ruimte:
0,00 m2
Gebouwgebonden ruimte:
0,00 m2
Externe bergruimte:
33,60 m2
Bruto inhoud woning:
539,36 m3

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is
bedoeld om een meer eenduidige manier van meten
toe te passen voor het geven van een indicatie van
de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het
uitvoeren van de meting.

BIEDEN VANAF € 600.000 kosten koper
optioneel perceel € 85.000,- per hectare kosten koper

Witte Rentmeesters en Makelaars...
...is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de
werkzaamheden ligt op het beheer van particuliere landgoederen
en de advisering bij aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed.
De makelaardij vormt een logisch vervolg op deze activiteiten. Het
betreft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het
exclusieve segment, zoals landgoederen, boerderijen en monumenten.
Witte Rentmeesters en Makelaars is uitstekend ingevoerd op het
gebied van landelijke objecten. Bij de begeleiding, het adviseren,
onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt
Witte Rentmeesters en Makelaars gebruik van de ruime ervaring die
gedurende vele jaren is opgebouwd.

Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
0314-382121

WWW.WITTERENTMEESTERSENMAKELAARS.NL
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Aanvrager

Keuringsinstantie

Bedrijf

: n.v.t.

BouwDock

Naam

: Mevr .E. van Thuijl-Slothouwer

Dhr. J.G.Hiemstra

Adres

: Horstweg 7

Harderwijkerweg 103

Postcode

: 6999 DS

6952 AE

Woonplaats

: Hummelo

Dieren

Telefoon

:

06 - 57 88 24 43

Gegevens van het object
Adres object

: Horstweg 7

Postcode

: 6999 DS

Woonplaats

: Hummelo

Bouwjaar

: 1900

Woningtype

: Vrijstaande woonboerderij

Bouwlagen

: Twee

Verbouwing

: 1982

Datum inspectie

: Donderdag 29 juli 2021

Soort Inspectie

: Aankoopkeuring

Inspecteur

: Dhr. J.G.Hiemstra

2. Bouwkundige inspectie
Toelichting bij de (visuele) inspectie
Dit bouwtechnisch rapport is een ondersteunende dienstverlening en heeft als doel de
opdrachtgever inzicht te geven in de bouwkundige staat van het object, welke gebruikt kan worden
bij de aan- of verkoop.
Er is getracht dit rapport voor iedereen duidelijk en leesbaar op te stellen.
De keuring is een momentopname van de staat waarin het object zich op dat moment bevindt,
daarom heeft dit rapport een geldigheid van 3 maanden na de keuringsdatum. Na deze periode dient
een nieuw rapport te worden opgesteld.
Er is een onderzoeks- en een meldingsplicht waaraan door alle partijen voldaan moet worden. Indien
mogelijk vragen wij voor en/of tijdens de keuring aan de verkoper(s), dan wel verkopend makelaar
om nadere informatie met betrekking tot het object.
Alle elementen uit dit rapport zijn beoordeeld en gewaardeerd naar zichtbaarheid en/of
bereikbaarheid zonder demontage, verplaatsen of verwijderen van materialen.
Indien mogelijk worden kruipruimten en vloeren beoordeeld vanuit de directe nabijheid van de
kruipruimte-opening(en), bij het aantreffen van zwam/houtrot of betonrot (Kwaaitaal- of
Mantavloer) zal er (ook bij twijfel) een nader onderzoek worden
Geadviseerd.
De bedragen in dit rapport zijn ramingen en gebaseerd op uitvoering door erkende aannemers en/of
erkende installateurs, zonder het eventueel opnieuw behangen/sauzen en de benodigde
klim/steiger- materialen. (let op, bij offertes zijn er vaak grote verschillen ).
Zaken als metingen (asbest, geluid en verontreiniging) en berekeningen (constructies, warmte en
geluid) vallen buiten dit rapport.
Indien er funderingsproblemen zichtbaar zijn, worden deze ter plekke besproken en zal er te allen
tijde een nader onderzoek worden geadviseerd, (voor dit element hanteren wij een gemiddeld
onderzoek prijs van circa
€ 1000,-.
Omdat er in bergingen e.d. niet gewoond wordt, zijn er lichtere criteria van toepassing, of valt/vallen
deze buiten de keuring.
(zie evt. vermelding in het rapport )
Bij twijfel over de nutsvoorzieningen zoals gas-water-elektra kunt u deze voor circa € 100,- laten
controleren.
Wij adviseren u om uw woning aan het politiekeurmerk te laten voldoen. Voor verdere informatie
verwijzen wij u naar de website www.politiekeurmerk.nl. Ook kunt u de folder afhalen bij het
politiebureau bij u in de buurt.
De opgenomen: ‘Directe Kosten’ in deze rapportage zijn noodzakelijk om de woning in een redelijke
staat te brengen.

Aansprakelijkheid
Elke keuring betreft een momentopname, waarop geen garantie wordt afgegeven. BouwDock wijst
elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, indien bij klacht-schade niet binnen 21 dagen na
de inspectie/rapportdatum is gemeld en Het BouwDock van mening is dat er sprake is van een
verborgen (onzichtbaar) gebrek in relatie tot de
Inspectie datum/momentopname. Het is aan te raden met het rapport opnieuw door de woning te
gaan.
Indien er geen ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier voorafgaand aan de bouwkundige
inspectie aan de inspecteur van BouwDock is afgegeven, kunnen er geen rechten aan de inhoud
van het inspectierapport worden ontleend.
Raming van de kosten
In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van herstelkosten en/of onderhoudskosten
worden gegeven zijn deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en
normen voor arbeid en materiaalinzet door professionele bedrijven. De prijzen zijn inclusief BTW.
Deze kosten hebben betrekking op herstel van gebreken en technisch noodzakelijk onderhoud ten
einde de woning terug te brengen tot een redelijke staat. Verbeteringen of verfraaiingen zijn niet
opgenomen. De kostenramingen dienen uitsluitend als zodanig te worden gehanteerd bij de
beoordeling van een woning en zijn niet bedoeld als een aannemersbegroting.
Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport
genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.
Lokale omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot afwijkingen ten opzichte van de kostenramingen.
PM-posten (pro memorie) en/of stelposten worden opgenomen indien het niet mogelijk is een
exacte inschatting van noodzakelijk herstel of vervanging vast te stellen: de omvang van de schade is
niet vast te stellen (lekkage van verweerde dakbedekking kan leiden tot aantasting van de nietzichtbare draagconstructie), de herstelkosten hangen sterk af van de gekozen oplossing (afwerking
wanden, vervangen van vloer), pas na het vaststellen van de exacte oorzaak kunnen herstelkosten
worden vastgesteld (fundering, vocht in kruipruimte), te vernieuwen onderdelen in het interieur zijn
sterk afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Van een aantal van deze posten kan binnen ruime
marges een schatting worden gemaakt.
Informatieplicht verkopers
Conform boek 7, artikel 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek waaronder de informatie en onderzoek
plicht valt, stelt dat verkopers een informatieplicht hebben omtrent het normale- en bijzonder
gebruik dat kopers voor ogen staat met betrekking tot ingebruikname van de onroerende zaak. De
verkopers hebben dan ook een informatieplicht als zij weet of zouden moeten weten dat de
onroerende zaak voor dit normale- of bijzondere gebruik ongeschikt is. Wat betekent deze
informatieplicht voor verkopers:
Verkopers hebben informatieplicht voor de door haar gekende onzichtbare gebreken, voor zover
door deze gebreken de woning de eigenschappen mist die koper op grond van de overeenkomst mag
verwachten;
- Verkopers zijn voor de door haar onbekende onzichtbare gebreken slechts aansprakelijk als
die gebreken een normaal gebruik van de woning in de weg staan;
Voor zichtbare gebreken zijn verkopers niet aansprakelijk.

Onderzoeksplicht kopers
De koper op zijn beurt mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de eigenschappen niet
behoeft te betwijfelen. Waar hij twijfelt of moet twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen, of
zelf onderzoek te verrichten. Door het lezen van het rapport wordt de koper niet geacht te zijn
ontslagen van zijn eigen onderzoeksplicht.
Wat betekent deze onderzoeksplicht voor kopers:
- Kopers dienen actief navraag te doen naar onzichtbare (mogelijk bij verkopers bekende) gebreken
wanneer verkopers hieromtrent geen mededeling doen. Hiervoor is het door verkopers ingevulde
informatieformulier (vaak in bezit van verkopend makelaar) zeer bruikbaar;
- Op basis van het informatieformulier, informatie uit de visuele inspectie, daadwerkelijke
bezichtiging(en) en eventueel specialistisch onderzoek (indien aanbevolen door het inspectiebureau,
of op eigen initiatief) kan verkoper aantonen zijn onderzoeksplicht serieus te hebben genomen.
- Omdat verkopers voor zichtbare gebreken dus niet aansprakelijk gehouden worden dient koper dus
actief onderzoek en navraag te doen bij derden wat de herstelkosten voor deze onderdelen zullen
bedragen. De visuele inspectie van inspectiebureaus geven slechts een indicatie gebaseerd op
eenheidsprijzen welke zijn uitgegeven door erkende bedrijven.

3. Beoordeling technische staat
Er wordt beoordeeld op basis van de NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen.
Conditiemeting beoogt een instrument te zijn voor het objectief en uniform meten van de fysieke
kwaliteit. De conditiemeting is te zien als een soort liniaal waarmee de technische staat van een
bouw- of installatiedeel kan worden gemeten. Er wordt een direct verband gelegd tussen de
aangetroffen gebreken en de conditie.
Deze conditie representeert zowel het belang (de ernst) van het gebrek als intensiteit (mate waarin
de degradatie is voortgeschreden: beginstadium, gevorderd stadium of eindstadium) en de omvang
(welk deel van het beschouwde bouwdeel is aangetast) ervan. De resultaten uit belang / intensiteit /
omvang van het gebrek worden vastgelegd door middel van een conditie. De drie gebrek kenmerken
bepalen samen de technische conditie van het bouw- of installatiedeel.
Algemene omschrijvingen van de verschillende conditiescores zijn:
Conditie

Omschrijving

1. Zeer goed

Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of
verouderingsverschijnselen.

2. Goed

Incidenteel kunnen kleine gebreken of tekortkomingen voorkomen
of het verouderingsproces is op gang gekomen.

3. Redelijk

Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen
of het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen.

4. Matig.

Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep.
Storingen komen plaatselijk voor en/of zijn reeds voorgekomen.

5. Slecht

Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen
of het verouderingsproces is onomkeerbaar op gang gekomen.

6. Zeer slecht

Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld.
Voortdurend treden er storingen op in de functievervulling.
Technisch rijp voor de sloop

4.Inspectie
KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN

Bouwdelen

Locatie /gebreken

Fundering
Vloeren
Kelderkast
Kapconstructies
Dakbedekking
Schoorsteen
Lood/zink-werk
Betimmeringen
Kozijnen
Beglazing
Gevels
Brandveiligheid
Ongedierte/zwam

Algemeen /
Algemeen /
Algemeen / vocht en schimmelvorming
Algemeen /
Algemeen / verschilvering
Algemeen / scheurvorming in de kop
Algemeen /
Algemeen / onderhoud winveren
Algemeen /
Algemeen /
Algemeen / lichte scheurvorming
Algemeen / niet aanwezig
Algemeen / houtworm aantasting
Totaal

Conditi
e
Aktie Direct
noodzakelijke
kosten
N
4
V/H
4
H
3
3
O
€ 500,-3
O
€ 500,-2
3
O
2
2
3
H
4
N
€ 250,-3
O/H € 500,-€ 1.750,--

Op termijn
noodzakelijke
kosten
€ 10.000,-- HR
€ 2.000,-€ 2.500,--

€ 350,--

€ 10.000,-- HR
€ 3.000,-€ 27.850,--

V=Vervangen. H=Herstellen. N=Nieuw. O=onderhoud N= nader onderzoek noodzakelijk HR= Hoog Risico
BINNEN
Elementen

Locatie / gebreken

Conditi
e
Aktie Direct

Voegwerk tegels

Algemeen /

3

Tegelwerk

Algemeen /

3

Sanitair

Algemeen /

3

Plafonds
Bin. kozijnen/deuren

Algemeen /
Algemeen /

3
3

CV installatie

Algemeen / gedateerd

4

Elektra
keuken

Algemeen /
Algemeen /

3
3

Totaal

V

Op termijn

noodzakelijk

noodzakelijke

kosten

kosten

€ 4.500,--

€ 4.500,--

Fundering
Het object is op staal gefundeerd.
In de buitengevel zijn meerdere scheuren aangetroffen die gerelateerd zijn aan de fundering.
Nader onderzoek is noodzakelijk om de juiste oorzaak te kunnen bepalen.
Kosten voor onderzoek en herstel zijn niet in de rapportage opgenomen.

Kruipruimte
Kruipruimte is niet aanwezig, de begane grond vloer is op zand gestort.

Kelder
De woning is voorzien van een verdiepte kelderkast, deze verkeert in een matige staat.
Tijdens de inspectie is verspochting en vocht aangetroffen.

Metselwerk
Het gevelmetselwerk verkeerd in een redelijke staat.
Het metselwerk is uitgevoerd met een keramische gevelsteen, waalformaat, platvol gevoegd.
In het metselwerk is op meerdere locaties lichte scheurvorming aangetroffen.
Dit kan op lange termijn worden hersteld.

Schoorsteen
De schoorsteen verkeert in redelijke staat.
Aan de bovenzijde is scheurvorming geconstateerd.
Dit dient te worden hersteld en afgedicht.
Loketlood is in goede staat.

Buitenkozijnen
De buitenkozijnen verkeren in een redelijke staat.
Op termijn dienen de kozijnen te worden geschilderd.

Beglazing
De Woning is gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing en verkeerd in goede staat.
De enkele beglazing verkeert in redelijke staat.

Betimmeringen
Boeiboorden:
De wind en dekveren verkeren in redelijke staat.
De dekveren dienen periodiek te worden geschilderd.

Onthechting op de dekveren.
De houten luiken verkeren in goede staat.
Het verdient aanbeveling de bovenzijde te voorzien van lood.
Dit om inwatering te voorkomen.

Lood en zink-werk
Lood:
De algemene indruk van het lood-werk is goed.
Zie lood van de schoorsteen.
Zink:
De woning is voorzien van zinken mastgoten en verkeren in redelijke staat.

Dakbedekking
Zadeldak:
De woning is voorzien van een keramische pan en verkeert in redelijke tot matige staat.
Het dak is voorzien van een oude holle pan.
Het regelmatig inspecteren en vervangen van beschadigde pannen is noodzakelijk.
De dakramen zijn in slechte staat en dienen te worden vervangen.

Elektrische installatie
Aan de installatie zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

Groepenkast

Ventilatie
De woning wordt op natuurlijke wijze geventileerd door het openen van ramen.
De badkamer en het toilet zijn voorzien van een ventilatiekanaal.

Verwarming
De woning wordt verwarmd met een verouderde CV ketel en radiatoren.
De cv ketel en geiser dient te worden vervangen.
De woonkamer is voorzien van vloerverwarming.
Het leidingwerk van de vloerverwarming is uitgevoerd in ethyleen.
Deze leiding laten zuurstof door, waardoor het water in de leiding vervuild en storingen geeft aan de
cv ketel.
Indien de vloerverwarming gehandhaafd blijft dient er een warmtewisselaar te worden aangebracht.

Vloeren
De begane grond is voorzien van een op het zand gestorte betonvloer.
In de slaapkamer is een verzakking in de hoek geconstateerd.
Wat de oorzaak hier van is dient nader te worden onderzocht.
De houten vloer op de verdieping veert door en is derhalve te licht uitgevoerd.

Wandafwerkingen
De woning is voorzien van gesausd pleisterwerk en verkeert in redelijke staat.
Het tegelwerk in de natte ruimtes vertoont geen onthechting.

Op de wanden is scheurvorming geconstateerd.
De scheurvorming kan gerelateerd worden aan de fundering.

Plafondafwerkingen
De woning is voorzien van gesausd pleisterwerk en verkeert in redelijke staat.

Brandveiligheid
De woning is niet voorzien van rookmelders.
Het verdient aanbeveling rookmelders te plaatsen op de vluchtroute.

Keuken
De keuken verkeerd in redelijke staat.

Houtrot / zwam
In de gebinten en spanten zijn sporen van houtworm aangetroffen.
De kapconstructie dient te worden behandeld tegen houtaantasting.

5.Aanbevelingen
De verkoper heeft de woning laten verbouwen, vraag om alle(revisie) tekeningen, bestek en lijst van
leveranciers en onderaannemers.
Dit is bij een eventuele verbouwing altijd handig.
Het is sinds 1993 verboden asbest te verwerken.
U dient er vanuit te gaan dat in deze woning asbest is verwerkt.
Indien u hier zekerheid over wenst dient u een asbest onderzoek aan te vragen.
NB: in het dakbeschot is asbest verdacht materiaal aangetroffen.

De verkopende makelaar heeft een vragenlijst verkoop van de woning in zijn bezit.
Vraag deze op bij de makelaar.
Gezamenlijk met de aankoop rapportage geeft het een goed inzicht over de staat van de woning.
Komt u tegenstrijdigheden tegen schroom dan niet om door te vragen.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend
Datum:
14-08-2021
J.G.Hiemstra

