Betreffende het
perceel:

Adres: Grensweg 9B Hierden
Datum : 28-3-2019

d.d.:

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel
en soms niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het geval is?
LET OP: indien in de door u goedgekeurde aanbiedingstekst bepaalde zaken (bijv. zonwering,
gordijnen, bar, etc) vermeld staan, worden deze geacht achter te blijven in het verkochte. Als u
zaken ter overname aanbiedt en de koper wenst niets over te nemen dan moet u deze zaken
ook echt meenemen.
Blijft Gaat
achter mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
2 olijfbomen in pot
Buitenverlichting
Muv verlichting + heater onder veranda
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging (schuur)
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
- Intexx zwembad 732 x 366
Woning
Vlaggenmast
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren

Voor onze privacypolicy verwijzen wij u graag door naar https://www.randmeermakelaars.nl/pdf/privacyverklaring.pdf

Blijft Gaat
achter mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails
- gordijnen/vitrages
- rolgordijnen
- losse horren/rolhorren
- vitrages
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking
- parketvloer/laminaat
- plavuizen
Warmwatervoorziening, te weten:
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren
Allesbrander
Kachels
Isolatievoorzieningen
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Falcon gasfornuis
- Qoocker
- Magnetron
- Vaatwasser
- Inbouwkoelkast
- SMEG koelkast
Keukenaccessoires
- Keukentafel (hoort bij de keuken)

Voor onze privacypolicy verwijzen wij u graag door naar https://www.randmeermakelaars.nl/pdf/privacyverklaring.pdf

Blijft Gaat
achter mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Verlichting, te weten:
- Inbouw verlichting
- Opbouw verlichting
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
- Legplanken in de inbouwkast
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
Toiletaccessoires
- Spiegel in toilet
Badkameraccessoires
- Spiegel
- Bankje
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Overig
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn
maar waarvan eventuele leascontracten,
huurkoopcontracten of huurcontracten
zijn over te nemen, te weten:
Overige zaken, te weten:
-

Voor onze privacypolicy verwijzen wij u graag door naar https://www.randmeermakelaars.nl/pdf/privacyverklaring.pdf

