Adres/woonplaats:
Domcapittel 17 te Beilen
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel
en soms niet in de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om
discussies achteraf te voorkomen.
Let op! Indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent een zaak en/of indien er geen nadere
afspraken zijn gemaakt over een zaak betekent dit dat de betreffende zaak wordt meegenomen
door verkoper en dus niet achterblijft in de woning.

Beschrijving zaken

blijft
achter

gaat
mee

overname
mogelijk

n.v.t.
























tuinhuisje / buitenberging









kasten/werkbank in tuinhuis/berging









broeikas







voet droogmolen








































schotel/antenne







brievenbus











(voordeur)bel









alarminstallatie







veiligheidssloten/inbraakpreventie










rookmelders







rolluiken / zonwering buiten










zonwering binnen







vliegenhorren






















rolgordijnen











losse horren/rolhorren

























Tuin:
tuinaanleg / bestrating / beplanting
buitenverlichting
tijd- of
schemerschakelaar/bewegingsmelder

Overige tuin, te weten:
- kippenhok
Woning:
vlaggenmast

Raamdecoratie, te weten:
gordijnrails
gordijnen/vitrages

Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking

Beschrijving zaken

gaat
mee
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mogelijk


n.v.t.



































thermostaat










mechanische ventilatie/luchtbehandeling







airconditioning







(voorzet) open haard met toebehoren







allesbrander












kachels









isolatievoorzieningen

















































- gas(fornuis)









- afzuigkap









- magnetron







- oven










- combi-oven/combimagnetron







- koelkast










- vriezer







- koel-vriescombinatie










- vaatwasser









- Quooker

























Verlichting, te weten:
- opbouwverlichting







- inbouwverlichting










-









- parketvloer
- laminaat
- plavuizen

blijft
achter







Warmwatervoorziening, te weten:
-

extra close-in boiler

CV met toebehoren + luchtvermarer

(voorzetramen / radiatorfolie etc.) te weten:
radiatorafwerking
schilderijophangsysteem
keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- 4-pits gaskookplaat

Keukenaccessoires, te weten:
-

Beschrijving zaken
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- losse kasten









-



















spiegelwanden










wastafels met accessoires





































- kranen










- douchescherm









- ligbad









sauna met toebehoren















veiligheidsschakelaar wasautomaat







waterslot wasautomaat











Energiebesparing
- mechanische ventilatie







- luchtbehandeling










- zonnepanelen (32 stuks)









- zonneboiler









-









































-



(losse) kasten, legplanken, te weten:

vast bureau

Toiletaccessoires, te weten:
- toiletrolhouder / toiletbril
- spiegel
- fontein
Badkameraccessoires, te weten:
- wastafel(meubel)

Overig:
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten,
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.ketels, boilers, geisers):








overige zaken, te weten:
bijzondere opmerkingen:

Beschrijving zaken

blijft
achter

gaat
mee

overname
mogelijk

Voor akkoord,
De opdrachtgever,
(en echtgeno(o)t(e)/partner)
echtgeno(o)t(e)/partner)

Koper,
(en

Plaats en datum:

Plaats en datum:

n.v.t.

