Aangeboden door

Tuin/balkon
Uw eerste indruk van de tuin/het balkon:

Oppervlakte
Uitzicht
Privacy
Staat van onderhoud
Achterom/brandgang

++

+

ja

+/-

nee

Overig (indien aanwezig)
Zolder
Oppervlakte
Hoogte
(Interne) Berging
Oppervlakte
Garage
Oppervlakte
Kanteldeur/loopdeur/roldeur

++

+

+/-

++

+

+/-

++

+

+/-

ja

nee

ja

nee

Bezichtigingshulp.
Praktische checklist.

Droger/wasmachine
Aansluitingen
Locatie in de woning:
Bijzonderheden

Postadres
Postbus 135
2530 AC Nootdorp

Bezoekadres
Gildeweg 13
2632 BD Nootdorp

Contact
070 345 87 03
vbo@vbo.nl

VBO.NL

Beste woningzoeker,

Keuken
Uw eerste indruk van de keuken:

Omgeving
Uw eerste indruk van de omgeving:

Bedankt voor uw bezichtiging van deze woning. Een huis
kopen is geen kleine opgave en wij begrijpen dat u een
goede keuze wilt maken.
Tijdens de bezichtiging doet u vele indrukken op. Deze
praktische checklist helpt u bij het onthouden van die
indrukken en de kenmerken van de woning. Met deze
checklist en de woninginformatie op VBO.nl heeft u een
compleet overzicht van misschien wel uw droomhuis.
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.
Uw VBO-makelaar

Parkeergelegenheid
Groenvoorziening
Ligging van de woning
Openbaar vervoer in de buurt
Winkels in de buurt
Scholen, artsen etc. in de buurt
namelijk:
Recreatiemogelijkheden in de buurt
namelijk:

++

+

ja

+/-

nee

Oppervlakte
Afwerking
Vloer
Centrale verwarming
Vochtplekken, scheuren etc.
namelijk:
Inbouwapparatuur
namelijk:
Aansluiting voor machines

++

+

ja

+/-

nee

Slaapkamer(s)
Uw eerste indruk van de slaapkamer(s):

Vooraanzicht woning
Uw eerste indruk van het vooraanzicht van de woning:

Algemene gegevens woning
Adres:

Datum bezichtiging:

Staat van onderhoud van gevel
Staat van onderhoud van kozijnen
Staat van voortuin (indien aanwezig)
Staat van schilderwerk

++

+

+/-

Oppervlakte
Afwerking
Vloer
Centrale verwarming
Vochtplekken, scheuren etc.
namelijk:

Woonkamer
Uw eerste indruk van de woonkamer:
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+
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+/-

nee

Badkamer/sanitair
Uw eerste indruk van de badkamer/sanitair:

Type woning:

Aantal kamers:

Aantal woonlagen:

Oppervlakte
Afwerking
Vloer
Centrale verwarming
Vochtplekken, scheuren etc.
namelijk:

++

ja

+

+/-

nee

Vloer/tegels
Ventilatie (mechanisch of centraal)
Bad
Douchecabine
Centrale verwarming
Vochtplekken, scheuren etc.
namelijk:
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+
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nee

