
Checklist 
Uw droomhuis bezichtigen



De buurt   
         Veilig en stil
                            Hoe voelt u zich in de buurt van de woning? 
                                                                             Wat vindt u van de mense die er rondlopen? 
                                               Zou u zich  ‘s nachts veilig voelen? Hoeveel geluid   
                                                        (overlast) is er van snelwegen, vliegtuigen of treinen?

                
                         Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                    

                            Voorzieningen dichtbij
                            Het is prettig als u vanuit een nieuwe woning een      
                                             aantal voorzieningen kunt bereiken. Zijn er scholen 
                                                                      in de buurt? Is er een supermarkt op loopafstand?   
                                                                    Zijn er leuke restaurantjes in de buurt? Zijn er parken  
                                                                   of speelpleinen dichtbij? 
                                     
                
                         Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:

                         Parkeergelegenheid  
                                                    Hoe is het gesteld met de verkeersdrukte en parkeer    
                                              gelegenheid in de straat en de buurt? Zijn er veel   
                                                                              drempels in de straat? Dat duidt vaak op een drukke   
                                                                              weg en hard rijdend verkeer. Moet u straks lang 
                                                                              zoeken naar een parkeerplek? En kunnen bezoekers 
                                                                              hun auto wel kwijt?

                                                                                 TIP Rij een keer ‘s avonds langs de woning om de   
                                        drukte in te schatten.

                                                                                        
                                                                                        Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:



            Gemeenteplannen
                            Wat zijn de plannen van de gemeente? Komen er 
                  binnenkort nieuwe scholen, appartementen-
                 complexen of supermarkten bij? De gemeente-
                                                  plannen kunnen de waarde van de woning vergroten  
                                              of verkleinen in de toekomst.

                
                         Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                    

                            
                            Leuke buren
                            Buren kunnen uw woonplezier sterk beïnvloeden. 
                                               Wees daarom niet verlegen om tijdens een 
                                               bezichtiging ook een bezoek aan de buren te 
                                               brengen en een praatje met hen aan te knopen. 
                                   Leg bijvoorbeeld uit dat u eraan denkt een woning in 
                                               deze buurt te kopen en dat u nieuwsgierig bent naar 
                                               hun ervaringen.
                                     
                
                         Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                       

Buitenkant 
van de woning  
         
                                                   Zijn het dak en de muren in 
                            goede staat?
                            Hoe ziet het dak eruit?

                
                         Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:



         Is de fundering naar behoren?
                            Staat de woning scheef? Zijn er scheuren in 
               de buitengevel?
                
                        
                                                Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                    

                            
                            In welke conditie zijn de kozijnen?
                            Wat is de staat van het houtwerk? Is er overal 
                                      dubbel glas aanwezig?                                     
                
                         
              Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                       

              Zijn er recentelijk verbeteringen aan 
                             de buitenkant van de woning 
                               uitgevoerd?
                            Is er een uitbouw of nieuw dak?

                               
                                                Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                    

                            
                            Wanneer is het schilderwerk voor 
                              het laatst uitgevoerd?
                            Schilderwerk moet om de 5-7 jaar uitgevoerd worden.                            
                
                         
              Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                       



         Wat is de staat van de installaties
                            Zijn er genoeg groepen? Hoe oud is de CV-Ketel? 
                                            Een CV-Ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee.
                
                        
                                                Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                    

                            
                            Is er asbest in de woning aanwezig 
                                                   ligt er een ondergrondse tank in 
                                  de tuin?
                            Let op! Asbest komt voor in woningen tot 1990                          
 
                               
              Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:

Interieur van
de woning  
                    Wat is de algehele eerste indruk op 
                                    het moment dat u de woning 
                   binnenloopt?
                      
                
                                              Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:

                                   Hoe is de indeling van de woning? 
                                   En past de indeling bij uw lifestyle?
                
                                              Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:



                           In welke conditie zijn  de plafonds 
                             en muren?
                
                        
                                                Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                    

                            
                            Is de woning beschermd 
                  tegen inbraak?           
                               
              Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:

                Is er genoeg opbergruimte voor al 
                                 uw spullen?           
                               
              Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:

                       
                                                           Zijn er energie besparende 
                                    maatregelen?  
                   
              Slecht                     Gemiddeld             Goed

                         Opmerking:



        
               Zijn er recentelijk verbeteringen 
                            aan het interieur van de woning 
                                    uitgevoerd? Zo ja, welk jaar?     
                
                        
                                                Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:
                    

                            
                            
                                                          Welk energielabel heeft de woning?          
              
               Slecht                     Gemiddeld             Goed

               Opmerking:

Motivatie om
te verhuizen 
                  Waarom verhuist de verkoper?
                      

                                   Staat de woning al lang te koop?



Uw droomhuis
gevonden? 
                  U hebt uw droomhuis gevonden en  
            wilt overgaan tot aankoop. Vragen 
                                   waarmee bijna iedere koper 
            worstelt zijn:

             • Hoeveel is het huis écht waard?
                                    • Wat moet ik bieden?
                                    • Zijn er gebreken?

                                    Alders makelaars helpt u graag bij de 
                                    aankoop van uw droomwoning.    
                            Neem contact met ons op.

             Opmerking:

                                                Hoe lang heeft de verkoper in 
                                   het huis gewoond?

                                   Vanaf wanneer is de 
                                   woning beschikbaar?

            Zijn er dingen gebeurd?  


