Makelaardij
Hypotheken
Verzekeringen
Taxaties

OPDRACHTFORMULIER TOT VERKOOP
*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

object: …………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________
Ondergetekende: de heer/mevrouw*……….……………………………………………………………………….
gehuwd met/(wel/niet* geregistreerd) samenwonend met* de heer/mevrouw* …………………………………...,
die ten blijken van zijn/haar* toestemming deze opdracht mede ondertekent,
geeft hierbij, met uitsluiting van anderen, aan E.P. Vlaanderen Makelaardij b.v. te Muiderberg, opdracht het perceel/ de
appartementsrechten inzake de flat op de …..e woonlaag*,
kadastraal bekend Gemeente …………..…, sectie … nummer………., groot ……. are en …… centiare
te verkopen. Het hieronder en op de bijbehorende inlichtingenbladen (bijlagen 1 t/m 8) gestelde dient hierbij in acht genomen te
worden.
Als vraagprijs zal hierbij een bedrag van:
€ ………………. …, zegge: …………………………….…………………….……………………………….
worden aangehouden, terwijl er uitgegaan zal worden van een minimumprijs (uiterste prijs) van:
€ ………………. …, zegge: ……………………………………………………………………………………
Advertenties
Ondergetekende geeft E.P. Vlaanderen Makelaardij b.v. bij deze tevens opdracht tot het voor zijn/haar* rekening plaatsen van
advertenties op Funda en Roxxle. Indien het perceel verkocht wordt, zal hij/zij* de advertentiekosten gelijktijdig met de courtage
betalen. Indien het perceel niet binnen 6 maanden wordt verkocht, mag E.P. Vlaanderen Makelaardij b.v. na 6 maanden (of eerder
bij intrekking van de opdracht) een overzicht sturen van de tot dan gemaakte advertentiekosten. Ondergetekende verplicht zich
het totaal van die declaratie binnen 14 dagen na ontvangst te zullen betalen.
Courtage
In geval van verhuur/verkoop zal ondergetekende aan E.P. Vlaanderen Makelaardij b.v. een courtage betalen volgens bijlage
6/7, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde BTW.
Verkoper garandeert:
1.
dat het verkochte in eigendom aan koper zal overgaan, in de staat waarin het zich thans bevindt met alle daaraan
verbonden lusten en lasten, zichtbare en verborgen gebreken, rechten en verplichtingen, heersende en lijdende
erfdienstbaarheden, doch vrij van hypotheken, beslagen of inschrijvingen daarvan;
2.
dat het verkochte per ………………………. of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen, vrij van aanspraken
krachtens huurbescherming, ontruimd en ongevorderd door koper zal kunnen worden aanvaard;
3.
dat op het onroerend goed geen andere erfdienstbaarheden of bijzondere bepalingen rusten dan blijkt uit het
eigendomsbewijs of de opsomming.
Getekend te ……………….., d.d.…….......................................2021
Handtekening opdrachtgever/verkoper

Handtekening mede-opdrachtgever/-verkoper

Opdracht E.P.Vlaanderen Makelaardij b.v. 2021/ 1 e versie

E.P. Vlaanderen Makelaardij b.v. ( KvKnr.: 59642688)
Dorpsstraat 17, Muiderberg. Tel. 0294 – 263230 & Sluisstraat 4, Muiden. Tel. 0294 – 263838. Fax 0294 – 263847.
info@makelaar-vlaanderen.com
Postbus 1, 1399 ZG Muiderberg
www.woneninmuiden.com

BIJLAGE 1: VRAGENLIJST TECHNISCHE STAAT, object ……..……….…………………………….
*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Erfgrens
Staan de erfafscheidingen daadwerkelijk op de door het kadaster bepaalde erfgrens?
Voor zover mij bekend ongeveer wel.

Verwarmingsinstallatie
- C.V./kachel(s)/geiser(s)/boiler(s)/tapspiraal/vloerverwarming*
- Bouwjaar c.v-ketel: …………………………………….. (gas/olie*)
…………………………………………………………….
- Is de capaciteit van de verwarmingsinstallatie voldoende
om het huis te verwarmen, ook in strenge winters?
Ja/nee*
- Is de verwarmingsinstallatie jaarlijks gecontroleerd?
Ja/nee*

- Indien vloerverwarming, waar?
……………………………………………..

Technische constructie/gebreken
Heeft het huis in de tijd dat verkoper er woonde of eigenaar was te maken gehad met:
- lekkage (inclusief grondwater)?
Ja/nee*
- Problemen met elektrische installatie?
Ja/nee*
- Scheuren?
Ja/nee*
- Afvoerproblemen toilet, badkamer, riool etc.?
Ja/nee*
- Anderszins technische gebreken/problemen?
Ja/nee* Indien ja, t.w.: …………………………...
……………………………………………
- Heeft het huis momenteel technische gebreken?
Ja/nee* Indien ja, gaarne hieronder toelichten.

- Dient er in de komende 2 jaar onderhoud gepleegd te worden? Ja/nee*

Indien ja, gaarne hieronder toelichten.

Normaal onderhoud blijft vanzelfsprekend nodig.

- Zijn er gebreken aan de apparatuur die zijn begrepen in de koopsom (b.v. keuken- en badkamerapparatuur/sauna)?
Ja/nee* Indien ja, gaarne hieronder toelichten.

- Is er verbouwd?
Kleine interne verbouwing(en), zijnde:

Ja/nee* Indien ja, gaarne hieronder toelichten.
Overige verbouwingen:
…………………………………………. Gemeld bij de Gemeente?
Bevestiging ontvangen?
Vergunning ontvangen?
…………………………………………. Gemeld bij de Gemeente?
Bevestiging ontvangen?
Vergunning ontvangen?

Paraaf verkoper:

Paraaf koper :

Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*
Ja/nee*

BIJLAGE 2: VRAGENLIJST TECHNISCHE STAAT (vervolg), object …………………………………
*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

- Is BTW verschuldigd?

Ja / nee*

- Is er een kabel t.v. aansluiting?

Nee / ja*

- Is er een (schotel)antenne aanwezig?

Ja / nee*

- Zijn er/is er een opslag tank(s) aanwezig?

Ja / nee*

- Is er verontreiniging?

Ja / nee*

- Zijn er/is er een huurkoopovereenkomst(en)?

Ja / nee*

Indien ja, waar?…………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..

- Is de Belemmeringenwet Privaatrecht van toepassing? Ja / nee*
- Zijn er aanschrijvingen?

- Is het object een monument?
- Zijn er subsidievoorwaarden?

- Is er een Voorkeursrecht Gemeenten
- Zijn er nog lopende garanties?

Ja / nee* Indien ja, welke? ……………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
Ja / nee*
Ja / nee* Indien ja, welke? ………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
Ja / nee*

- Is het object aangesloten op het riool?

Ja / nee* Indien ja, welke? ……………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
Nee / ja*

- Is er een septic tank aanwezig?

Ja / nee*

- Is er ergens asbest in verwerkt?

Ja / voor zover bekend niet* Indien ja, waarin?
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Paraaf verkoper:

Paraaf koper :

BIJLAGE 3: VRAGENLIJST ACHTERBLIJVENDE ZAKEN, object ……………………………………………….
In de koopovereenkomst c.q. verkoopopdracht betreffende het perceel is begrepen alles wat volgens verkeersopvatting daarvan deel
uitmaakt, zoals alle betimmeringen, vaste kasten, stopcontacten, schakelaars, behang, alle rook-/gasafvoerpijpen, alle sanitair c.a., warmwater-installatie(s) etc., alles voor zover thans aanwezig. Voor de overige goederen geldt:

Zaken

Tuinaanleg/(sier-)bestrating/
beplanting/erfafscheiding
Buitenverlichting
Tuinhuisjes/buitenberging
Broeikas
Vlaggenmast
Voet droogmolen
Antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Veiligheidssloten
Alarminstallatie
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Gordijnrails
Losse horren/rolhorren
Rolgordijnen
Gordijnen
Vloerbedekking/linoleum
Parketvloer/kurkvloer/laminaat
Warmwatervoorziening, te weten:
C.V. met toebehoren
Klokthermostaat
(Voorzet)-openhaard met toebehoren,
te weten:
Kachels
Isolatievoorzieningen (voorzetramen,
radiatorfolie, etc.) te weten:
Keukenblok met bovenkasten incl.
verlichting
Koelkast
Fornuis
Magnetron
Vriezer
-

Paraaf verkoper:

Blijft achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

Is overgenomen
(zonder
meerprijs)

Niet van
toepassing

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

Paraaf koper :

BIJLAGE 4, VRAGENLIJST ACHTERBLIJVENDE ZAKEN (vervolg), object ………………………………….
Zaken
Blijft achter Gaat mee
Kan worden
Is
Niet van
overgenomen overgenomen
toepassing
(zonder
meerprijs)
Inbouwverlichting/dimmers, te weten:
○
○
○
○
○
Opbouwverlichting, te weten:
Kasten/spiegelwanden
Losse kasten, boeken- en legplanken
Wastafels met accessoires, te weten:
-

○

○

○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

Toilet met accessoires, te weten:
- toiletrolhouder
- toiletbril
- spiegel
Sauna met toebehoren, te weten:
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
(Huis)telefoontoestellen
Zaken die geen eigendom van de
verkoper zijn, maar waarvan eventuele
lease-, huurkoop- of huurcontracten
zijn over te nemen (keukens,
openhaarden, c.v.-ketels, boilers,
geisers):
-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

Overige, te weten:
-

○

○

○

○

○

Bijzondere opmerkingen:

Paraaf verkoper:

Paraaf koper :

BIJLAGE 5: OVERIGE FEITELIJKE GEGEVENS, object ………………………………….……………
*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Overige feitelijke gegevens
Bouwjaar
: ………….
Ligging
: middenhuis/hoekhuis/vrijstaand/geschakeld/………..e etage*
Garage aanwezig?
: ja/nee*
Lift aanwezig?
: ja/nee* (uitsluitend in te vullen indien appartement)
Eigen grond/erfpacht*
: ……………………….
INDELING
Voortuin
Woon-/eetkamer
Keuken (dicht/open/half-open*)
Achtertuin (Z-ZW-W-NW-N-NO-O-ZO*)
Zijtuin
Schuur/berging
Garage
Slaapkamers:

Lengte

Breedte

Hoogte

M2

M3

Badkamer:
………m
………..m
………..m ………m2
……..m3
met/zonder* ligbad, met/zonder*toilet, met/zonder* vloerverwarming, met/zonder* 2e vaste wastafel
Zolder:
………m
………..m
………..m ………m2
……..m3
met/zonder* dakkapel; vlizotrap/vaste trap*; kamer(s) mogelijk: ja/nee*
Vliering: ja/nee*
Kelder : ja/nee*

………m
………m

………..m
………..m

………..m
………..m

……....m2
………m2

……..m3
……..m3

Globale inhoud ……..m3
Verkoper zijn de volgende lasten bekend:
- Servicekosten
- Gas/elektra
- Water
- Onroerend Zaak Belasting (eigenaarsdeel)
- Grondslag WOZ-waarde
- Totaal bovenstaande lasten op maandbasis

€ …...….….….. ……per mnd./ kw. /jr.*
€ …...…..….…. ……per mnd./ kw. /jr.*
€ …...….….….. ……per mnd./ kw. /jr.*
€ …...….….….. ……per mnd./ kw. /jr.*
€ …...….….….. ……
€ …...….….………. .per mnd.

S.v.p. bijvoegen:
legitimatiebewijs verkoper(s) dwz paspoort of ID, geen rijbewijs.
- eigendomsbewijs (bij flat: exploitatieoverzicht (reserves); te verwachten onderhoudswerkzaamheden)
- kopie nota gas/water/elektra, grondslag WOZ-waarde e.d.
- kopie (bouw)tekening + eventuele wijzigingen (verbouw/aanbouw)
- sleutel(s)
Verkoper gaat akkoord met het volgende:
Te Koop bord/affiche ophangen………………...
Ja, per direct/ ja, over 2 weken/ ja, per……………………(datum)/nee*
Vermelding in/op onze etalages……………….
Ja, per direct/ ja, over 2 weken/ ja, per……………………(datum)/nee*
Vermelding in/op onze website………….........
Ja, per direct/ ja, over 2 weken/ ja, per……………………(datum)/nee*
Vermelding in/op andere websites, zoals:
Ja, per direct/ ja, over 2 weken/ ja, per……………………(datum)/nee*
Funda.nl, Jaap.nl Huislijn.nl, VBO.nl, Roxxle.nl en Pararius.nl

Paraaf :

BIJLAGE 6: TARIEVEN, object …………………………………………………………………
*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Tarieven voor dienstverlening met betrekking tot ander onroerend goed dan bedrijfsonroerend goed.
Tarieven bij verkoop.
Onderhands.
1.
In geval van overeenkomsten van verkoop wordt de courtage berekend over de desbetreffende koopsom op de wijze als
in artikel 3 is bepaald met inachtneming van de hieronder vermelde regels.
2.
Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper(s) en verkoper(s) als zodanig overeenkomen.
3.0
Overeengekomen is, dat de courtage in geval van verkoop 2% exclusief BTW exclusief advertentiekosten bedraagt.
3.0. A. Overeengekomen is, dat in geval van verhuur de courtage een maand huur, met een minimum van € 1500
exclusief BTW bedraagt.
3.1
3.1.1

3.1.2

Advertentie-/publiciteitskosten
Voor wat betreft de advertentiekosten is het volgende overeengekomen:
Vlaanderen b.v. neemt voor zijn rekening:
1. de kosten van het Vlaanderen Woonmagazine
2. de kosten van de websites www.makelaar-vlaanderen.com en www.woneninmuiden.com
en www.woneninmuiderberg.com.
Vlaanderen b.v. berekent aan de klant door (vanaf de dag dat de opdracht is verleend tot de dag dat de koop definitief
rond is en alle ontbindende voorwaarden zijn vervuld):
1. de gemaakte kosten voor de specifieke advertenties voor dit pand in de dag- en weekbladen
2. de kosten verbonden aan het opstellen van een Energie Prestatie Certificaat (EPC).
3. de kosten verbonden aan fotografie, plattegrond en Funda vermelding.
Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label
is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en
energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet je het voorlopige label definitief gemaakt hebben.
Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeer je een boete van 340 euro.

4.0

Eenmalige kosten/’opstart ’kosten
Het ter hand nemen van een verkoopopdracht kost een behoorlijk aantal uren i.v.m. met het maken van een concept
koopakte, een etalagekaart, brochure, foto’s en het plaatsen van het object op het internet (op onze eigen website, Funda
en Jaap!) en brengt logischerwijs kosten met zich mee. Deze kosten bestaan zowel uit arbeidsloon als de kosten die de
desbetreffende website eventueel doorberekend.

4.1

U kunt er voor kiezen de eenmalige kosten als bedoeld onder art. 4.0 binnen 14 dagen na het verstrekken van de
opdracht reeds te betalen. In dat geval gaan wij akkoord met een afkoopsom van € 1.000 exclusief btw en hoeft u op het
moment dat u de opdracht intrekt alleen nog de eventuele advertentiekosten te betalen en geen intrekkingskosten.
Bovendien
bedraagt in dat geval de courtage uit € 1.000 vaste kosten (exclusief btw) + 1,5% exclusief btw over de koopsom in
plaats van 2% exclusief btw over de koopsom.( u bespaart dus een 0,5 % over de koopsom minus 1.000,00 plus BTW).
In onze courtage is begrepen een vermelding op Funda met 1 foto.

4.2

Wij kunnen ook een uitgebreide vermelding voor u verzorgen met meerdere foto’s en een kadastrale kaart. Dit brengt
echter extra kosten met zich mee: € 165 (excl. 21%btw) per jaar. Het eerste jaar van € 165 ex btw zit in de opstart kosten.
Ook mogelijk: maar niet in de opstartkosten begrepen):
360° foto’s:
Plattegronden volgens NEN2580
Video
Fotorapportage door professionele fotograaf

Paraaf :

extra kosten €
extra kosten €
extra kosten €
extra kosten €

5.0

U kunt kiezen voor de ‘’snel service’’
In dat geval;
laten wij een professional een fotorapportage maken en een plattegrond. De daaraan verbonden kosten zijn ongeveer
€500,- excl btw. (het exacte bedrag verschilt per fotograaf en details als wel of niet 360 foto, panoramafoto of drone
foto.)
En plaatsen de woning op Funda kosten :€165,- ex btw per jaar
En als blikvanger dit kost €120,- ex btw per kwartaal
En als toppositie dit kost €100,- ex btw per maand
Totale opstartkosten dus circa €900,- ex btw deze kosten berekenen wij tegen kostprijs aan u door.
De woning wordt te koop aangeboden voor de WOZ-waarde of de waarde volgens een Calcasa rapport ( of soortgelijk)
en op Funda gezet met “bieden vanaf”.
In de eerste tien dagen komen er dan redelijkerwijs een aantal biedingen binnen. Na tien dagen besluit U aan wie U de
woning verkoopt.
Het voordeel van deze methode is
1. Heel Nederland kan zien dat uw woning te koop staat
2. Kandidaat kopers beseffen dat ze snel en boven de vraagprijs moeten bieden
3. U weet binnen een beperkt aantal weken waar U aan toe bent.
Volgens sommigen komt hieruit de best mogelijke opbrengst. Volgens anderen leidt de ‘’gewone verkoop procedure’’
tot een betere verkoop opbrengst.

6.0

Verkoper kiest voor
0 ‘’de snel service’’ courtage 1% ex. Btw plus opstartkosten ad. circa €900,- ex BTW
0 Een courtage van 2% ex. Btw zonder verschotten vooraf
0 de eenmalige kosten bij voorbaat af te kopen voor een eenmalig bedrag van
€ 1.000,- exclusief BTW, te voldoen bij vooruitbetaling binnen 2 weken na ondertekening op rekeningnummer
NL90RABO0129879495 t.n.v. Vlaanderen Makelaardij BV. Plus 1,5% ex btw over de koopsom

7.0

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de opdracht in te trekken.
Hij neemt hierbij een opzegtermijn van 14 dagen in acht, zodat de makelaar lopende gesprekken kan afronden.
Indien na het intrekken van de opdracht alsnog een transactie tot stand komt met een kandidaat die door Vlaanderen b.v.
op de woning is geattendeerd (via Vlaanderen Woonmagazine, vanuit onze etalages, via een te koopaffiche en/of bord,
mondeling, telefonisch etc. ) is alsnog de normale provisie verschuldigd.
Indien deze transactie binnen 6 maanden na het intrekken van de opdracht tot stand komt wordt de transactie volledig
geacht via Vlaanderen b.v. tot stand gekomen te zijn, en hoeft Vlaanderen b.v. zijn bemoeienis niet te bewijzen.
Indien de transactie ná 6 maanden tot stand komt zal Vlaanderen b.v. aannemelijk moeten maken dat er een verband is
tussen het feit dat Vlaanderen b.v. die kandidaat op de woning heeft geattendeerd en het feit dat die kandidaat de woning
heeft gekocht.

7.1

In geval van beëindiging van de opdracht zal de opdrachtgever binnen 14 dagen de declaratie betalen inzake de
advertentiekosten alsmede € 1.000- exclusief BTW (wegens tegemoetkoming in de kosten zoals bedoeld onder 4.0.),
voor zover die kosten op dat moment niet reeds voldaan zijn.
De ter beschikking gestelde sleutel en het eigendomsbewijs worden geretourneerd ná ontvangst van deze declaraties.
N.B. Verkoper verklaart dat hij een exemplaar ontvangen heeft van de ”algemene consumenten-voorwaarden”
Van VBO. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan in de opdrachtovereenkomst niet is afgeweken en
binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid en de goede trouw.

8.0 Sport sponsoring.
Als maatschappelijk verantwoord ondernemer vinden wij het heel belangrijk dat in de stad Muiden en in het dorp Muiderberg
zoveel mogelijk voorzieningen aanwezig zijn en blijven. Dus zeker ook sportvoorzieningen. Vaak worden wij benaderd door
sportclubs om een financiële bijdrage .
Wij geven u als verkoper graag de mogelijkheid mee te beslissen hoe wij ons sponsor budget besteden:
Indien mijn huis via Vlaanderen verkocht wordt verzoek ik Vlaanderen uit de ontvangen verkoopcourtage € 100 over te boeken
aan :
0 de voetbalclub Muiderberg
0 de voetbalclub Muiden
0 de hockeyclub Muiderberg
0 de hockeyclub Muiden
0 tennisvereniging de Hakkelaars
0 zaalsportclub Muiderberg

Paraaf:

BIJLAGE 7: GEGEVENS VERKOPER(S), object …………………………………………………
*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Gegevens verkoper(s):
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboorteplaats
Geboortedatum
Beroep
Adres
Postcode en woonplaats
Emailadres
Telefoon zakelijk
Telefoon privé
Telefoon mobiel
Fax
Burgerlijke staat
Huwelijksvoorwaarden
Samenwonend
- samenlevingscontract
- geregistreerd partner in de zin der wet
Eigenaar
Legitimatie (paspoort/rijbewijsnummer)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ja/nee/n.v.t.*
: ja/nee/n.v.t.*
: ja/nee/n.v.t.*
: ja/nee/n.v.t.*
: ja/nee* /…………%
:

Gegevens partner:
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboorteplaats
Geboortedatum
Emailadres
Beroep
Telefoon zakelijk
Telefoon privé
Telefoon mobiel
Fax
Eigenaar
Legitimatie (paspoort/rijbewijsnummer)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ja/nee*/………….%
:

Paraaf:

