
Ruime hoekwoning

met vrij uitzicht

VENUSSTRAAT 18
AALSMEER

 € 369.000,-- 





Wonen nabij de

 Westeinderplassen

Het is heerlijk wonen op deze rustige locatie in 
Aalsmeer! Deze keurige ruime HOEKWONING 
heeft een voor-, zij- en achtertuin waar u in alle 
seizoenen van kunt genieten. Ook is er een 
garage (vrijstaand, steen) aanwezig.




Vanuit de ruime woonkamer heeft u uitzicht

over de groenstrook aan de voorzijde van de

woning. De keuken is separaat en van alle

gemakken voorzien. Vanuit de keuken zijn de 
bijkeuken en de tuin bereikbaar.




Op de eerste etage treft u drie slaapkamers en

de badkamer.




Een vierde ruime slaapkamer vindt u op de

tweede etage. 


Wonen in de woonwijk “Hornmeer” is op en top

genieten! Vanuit uw woning wandelt u zo naar

het strand aan de Westeinderplassen om te

surfen, zwemmen of om heerlijk uit eten te

gaan.




Zowel het centrum van Aalsmeer als van

Kudelstaart zijn nabij gelegen; u treft hier

diverse winkels. En mocht u een dagje in

Amstelveen, Amsterdam of Hoofddorp willen

winkelen, binnen 15-30 autominuten zijn deze

plaatsen prima te bereiken.

In de nabijheid van de woning treft u diverse

scholen, een kinderdagverblijf, 
sportvoorzieningen en het openbaar vervoer.



De entree

Welkom aan de Venusstraat 18!




In de ruime hal treft u de garderobe, de

meterkast en het toilet met fonteintje.




Zowel de ruime woonkamer als de

trapopgang naar de eerste etage zijn

vanuit de hal te bereiken.




De gehele begane grond is van 
praktische plavuizen voorzien.



De woonkamer
De lichte woonkamer heeft een riante raampartij aan de voorzijde en een zijraam met uitzicht 
op groen.




Aan de voorzijde bevindt zich de gezellige zithoek. De grote open haard zorgt voor knusse, 
warme avonden. De riante schuifpui aan de achterzijde biedt toegang tot de zonnige tuin. Ook is 
vanuit deze ruimte de keuken bereikbaar. De plavuizen vloer is voorzien van vloerverwarming. 
Kortom, wat een heerlijke woonkamer is dit!





Het eetgedeelte

Aan de achterzijde van de woonkamer 
bevindt zich het eetgedeelte. Het is 
prettig licht door de grote raampartij.




Een fijne plek om te dineren met 
vrienden en/of familie.



De keuken

De ruime lichte keuken is uitgerust met 
diverse inbouwapparatuur waaronder 
een koel-/vriescombinatie met 
afzuigkap, een inductiekookplaat en 
een hetelucht oven.




Deze keuken is prettig licht en biedt 
toegang tot de bijkeuken en de tuin.

In de bijkeuken bevindt zich de 
wasmachine-aansluiting.




Het grote raam biedt vrij uitzicht op de 
tuin!



De tuin

Zowel vanuit de woonkamer als de

keuken komt u uit op de riante tuin

gelegen op het oosten. De zijtuin is op 
het zonnige zuiden gesitueerd. De tuin 
is gedeeltelijk bestraat en er zijn grote 
borders met een diversiteit aan 
planten.




U kunt hier heerlijk van de zon 
genieten!



De ouderslaapkamer
De ouderslaapkamer is prettig ruim en aan de voorzijde gelegen. Door de grote raampartij is 
deze kamer heerlijk licht en kijkt u uit op het groen.



De slaapkamers

Er bevindt zich nog een ruime 
slaapkamer aan de achterzijde en een 
(kleinere) slaapkamer aan

de voorzijde.

De slaapkamers zijn prima van formaat 
en hebben fijne grote ramen.



De badkamer

De badkamer is licht en ruim en

beschikt over een douche, een

wastafelmeubel met spiegel, een kast 
en het toilet.




De badkamer is geheel betegeld.





De tweede verdieping
Via de voorzolder, alwaar de CV-ketel is gesitueerd, is de slaapkamer bereikbaar. 




De  slaapkamer beschikt over een dakkapel aan de voorzijde. Door de hoge nok oogt de kamer 
prettig ruim. Achter de knieschotten is voldoende opbergruimte voor de niet-direct-nodig 
spullen.



Bijzonderheden

- De woning is bijna geheel van kunststof

  kozijnen met dubbel glas voorzien

  (zijraam en keukenraam is houten kozijn,

  zolderraam is enkel glas);




- Aan de voorgevel is een elektrisch

  zonnescherm bevestigd, de zijgevel is van

  een electrisch screen voorzien.




- De gehele eerste verdieping is van

  geïntegreerde rolluiken voorzien; 




- Zink en dakbedekking van de aanbouw is

  onlangs vervangen;




- De garage is van elektriciteit voorzien;




- De straat is autoluw en er is voldoende

  openbare parkeergelegenheid. 



Kenmerken Soort

Type


Kamers

Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte

Inhoud


Bouwjaar

Tuin


Garage

Verwarming


Isolatie

eengezinswoning

hoekwoning

5

120 m²

332 m²

398 m3

1972

oosten (zijtuin op het zuiden)

ja

cv-ketel (Atag, +/- 2011) en geiser

grotendeels kunststof kozijnen 
met dubbel glas



Kadastrale kaart



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



 

 

1 van 1 

 
LIJST VAN ZAKEN, behorende bij 
 
 
Object : ___________________________ 
Datum : ___________________________ 
 
 
  Blijft achter Gaat mee Kan worden 

overgenomen N.v.t.  

 Buiten  
 Tuinaanleg/bestrating/beplanting      
 Buitenverlichting      
 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      
 Tuinhuis/buitenberging      
 Vijver      
 Broeikas      
 Vlaggenmast      
       
 Woning 
 Alarminstallatie      
 Schotel/antenne      
 Brievenbus      
 (Voordeur)bel      
 Rookmelders      
 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      
 Screens       
 Rolluiken/zonwering buiten       
 Zonwering binnen      
 Vliegenhorren      
       
 Raamdecoratie, te weten 

 Gordijnrails 
Vul in op welke etage(s)      

 Gordijnen 
Vul in op welke etage(s)      

 Rolgordijnen 
Vul in op welke etage(s)      

 Vitrages 
Vul in op welke etage(s)      

 Jaloezieën / lamellen 
Vul in op welke etage(s)      

       
 Vloerdecoratie, te weten 

 Vloerbedekking / linoleum 
Vul in op welke etage(s)      



 

 

2 van 2 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 parketvloer/laminaat 
Vul in op welke etage(s)      

       
 Warmwatervoorziening / CV      
 CV met toebehoren      
 Close-in boiler      
 Geiser      
 Thermostaat      
 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling      
 Airconditioning      
       
       
 Open haard, houtkachel      

 (Voorzet) open haard Vul in: 'met' of 'zonder' 
toebehoren      

 Allesbrander      
 Kachels      
       
 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  
 Keukenmeubel      
 (Combi)magnetron      

 Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis      

 Oven      
 Vaatwasser      
 Afzuigkap / schouw      
 Koelkast / vrieskast      
 Quooker      
       
       
 Verlichting, te weten:   
 Inbouwverlichting / dimmers      
 Opbouwverlichting      
       
 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   
 Losse kast(en)      
 Boeken/legplanken      
 Werkbank in schuur / garage      
 Vast bureau      
 Spiegelwanden      

Karen
Underline



 

 

3 van 3 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

       
 Sanitaire voorzieningen  
 Badkameraccessoires      
 Wastafel(s)      
 Toiletaccessoires      
 Veiligheidsschakelaar wasautomaat      
 Waterslot wasautomaat      
 Sauna met/zonder  toebehoren      
       
 Telefoontoestel /-installatie  
 Telefoontoestellen      
 Telefooninstallatie      
       
 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   
 Radiatorafwerking      
 Voorzetramen      
 Isolatievoorzieningen      
       
 Overige zaken, te weten:   
       
       
       
       
       
       
 
 
 

Voor akkoord:  Voor akkoord: 
De verkoper(s)  De koper(s 
 
 
 

  

   
Naam: _________________________  Naam: ________________________ 
Plaats: _________________________  Plaats: ________________________ 
Datum: _____________  Datum: ______________ 

 
 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO Makelaar.  
Copyright VBO Makelaar november 2015 versie 1.0. 



Over ons

Persoonlijk & Betrokken

Wij zijn een makelaarskantoor met een actief en betrokken team van goed opgeleide assistent-, 
kandidaaten register-makelaars/taxateurs. Hierdoor kunt u altijd rekenen op een professionele 
begeleiding en op een exibel team dat er alles aan doet om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te 
komen.




Wij hechten veel waarde aan een goed persoonlijk contact. Wij geloven in een no-nonsense aanpak 
waarmee we met beide benen op de grond blijven staan. Door onze frisse kijk op zaken en een pro-
actieve aanpak laten wij zien dat het verkopen méér is dan uw woning op Funda plaatsen! Ook zijn wij 
zeer actief op sociale media als Facebook en hebben een zeer groot bestand met zoekers.





 Open & Transparant


Wij houden graag van duidelijkheid. We hanteren korte communicatielijnen en gaan uit van het 
principe: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.





 Van alle markten thuis!


Naast de aan- en verkoop van woningen bent u bij ons ook aan het goede adres voor een veilige 
verhuur van uw woning en voor de aan- en verkoop van bedrijfsonroerend goed. Ook voor de aan- of 
verkoop op de vastgoed-veilingen kunt u bij ons terecht.





 Gediplomeerd & Gecerticeerd


Wij zijn gediplomeerd en gecerticeerd Register-Makelaar/Taxateur (RMT) bij het SCVM en Nederlands 
Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT) en ingeschreven in het makelaarsregister van VBO Makelaar. 
Verder voldoen wij aan de strenge kwaliteitseisen van het NWWI voor het uitbrengen van 
gevalideerde taxatierapporten.

Huisman Huisman | Hoogendoorn Makelaars is een modern kantoor met een eigen visie op de 
makelaardij maar waarbij ú als klant centraal staat!

Met onze drie vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen kunnen wij de gehele regio 
bedienen. 







INHOUD VERKOOPBROCHURE 
Hoewel er is gestreefd naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisa�e van 
de beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat de inhoud van 
deze brochure slechts indica�ef is. De genoemde gegevens (bedragen, 
jaartallen, omschrijvingen, etc.) zijn soms verkregen door mondelinge 
informa�e, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. Aan de inhoud van 
deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure 
wordt aan meerdere personen verstrekt. 

ONDERZOEKSPLICHT KOPER 
Het is belangrijk om te weten dat de koper een eigen onderzoeksplicht hee� 
naar alle zaken die voor de koper van belang zijn. De koper kan zich dan ook 
nooit beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen 
waarnemen of die kenbaar waren uit deze brochure of uit de openbare 
registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de desbetreffende 
instan�es. 

TOELICHTING MEETINSTRUCTIE NEN 2580
De opgave van de gebruiksoppervlakken is gebaseerd op de Mee�nstruc�e 
van de NEN 2580. De Mee�nstruc�e is bedoeld om een meer eenduidige 
manier van meten toe te passen voor het geven van een indica�e van de 
gebruiksoppervlakkte. De Mee�nstruc�e sluit verschillende meet-
uitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpreta�everschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de me�ng. Koper kan 
geen rechten ontlenen aan de opgegeven maatvoering. Iedere koper hee� 
op verzoek het recht en krijgt ook de gelegenheid om zelf de maatvoering te 
controleren in de woning of aan de hand van beschikbare tekeningen.

BIJZONDERE BEPALINGEN/CLAUSULES 

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. 
Deze staan meestal in het eigendomsbewijs vermeld. In woningen van vóór 
1993 kunnen asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Van woningen 
ouder dan ong. 25 jaar mogen niet dezelfde kwaliteiten verwacht worden 
als van moderne woningen. Bij woningen van 25 jaar of ouder nemen wij 
standaard een ouderdoms- en/of asbestclausule in de koopakte op. De 
tekst van deze clausules verstrekken wij u desgewenst. Het eigendoms-
bewijs en verder van belang zijnde documenten kunnen op ons kantoor 
worden ingezien. 

DE MAKELAAR 
Deze woning wordt u namens de verkoper aangeboden door Huisman | 
Hoogendoorn Makelaars. De belangen van de verkoper worden dan ook 
behar�gd door Huisman | Hoogendoorn Makelaars. Kandidaat-kopers 
geven wij dan ook al�jd in overweging om een eigen (VBO)makelaar in te 
schakelen voor begeleiding bij de aankoop. 

ONDERHANDELEN 
Er zijn twee verkoopsystemen, te weten: 
1. Verkoop met biedingen: 
Dit is de gebruikelijke procedure. Er is sprake van onderhandelingen als op 
het eerste bod van een kandidaat-koper een tegenvoorstel van de verkoper 
volgt. In deze fase wordt niet met een andere gegadigde onderhandeld. De 
makelaar mag pas met derden onderhandelen als de onderhandelingen 
met de eerste kandidaat-koper op niets zijn uitgelopen. Wel kan een derde 
een eenmalig, maximaal bod doen. Indien dit een beter bod is dan het 
laatste voorstel van de eerste kandidaat-koper, wordt de eerste kandidaat-
koper in de gelegenheid gesteld om zijn beste bod te doen. Er worden over 
en weer geen gegevens verstrekt over de hoogte van de geboden bedragen. 
Uiteindelijk beslist de verkoper met wie hij de overeenkomst wenst aan te 
gaan. Zolang er geen overeenstemming is, zijn par�jen niet aan elkaar 
gebonden. 
2. Verkoop bij inschrijving: 
Bij uitzondering wordt een systeem van inschrijving toegepast. De 
verkopend makelaar bepaalt de slui�ngsdatum. Tot dat �jds�p kan 
iedereen een bod, al dan niet schri�elijk, uitbrengen. Het voor de verkoper 
meest geschikte bod wordt geaccepteerd of er wordt met een bieder, naar 
de keuze van de verkoper, verder onderhandeld. 

KOOPAKTE 
Voor het schri�elijk vastleggen van de voorwaarden waaronder koper en 
verkoper tot zaken wensen te komen wordt de model koopovereenkomst 
gebruikt zoals die is vastgesteld door de VBO. Hierin worden nauwkeurig 
alle gemaakte afspraken, verklaringen en garan�es vastgelegd die 
betrekking hebben op de onroerende zaak. Deze koopakte zal door de 
makelaar vóór het ondertekenen uitgebreid met de kopers en verkopers 
worden doorgenomen zodat zij goed op de hoogte zijn van alle gemaakte 
afspraken. 

SCHRIFTELIJK VASTLEGGEN 
Met ingang van 1 september 2003 is de koop van een woning pas gesloten 
als deze schri�elijk is vastgelegd. Zolang er geen getekende koopakte is 
opgemaakt, is er geen rechtsgeldige overeenkomst. Uitdrukkelijk wordt 
gesteld dat ook de verkoper slechts gebonden is indien alle gemaakte 
afspraken schri�elijk zijn vastgelegd in een door beide par�jen getekende 
koopovereenkomst. Deze koopovereenkomst dient binnen 3 werkdagen na 
koopovereenstemming door of namens par�jen te worden ondertekend. 

BEDENKTIJD 
Een koper die handelt als privé-persoon hee� drie dagen bedenk�jd. Daarin 
kan hij de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, ongedaan maken. 
Van deze bedenk�jd kan geen afstand worden gedaan. Er is sprake van 
zogenaamd dwingend recht. De bedenk�jd begint op de dag die volgt op de 
dag dat de koper een afschri� van de volledig ondertekende akte hee� 
ontvangen. Omwille van de bewijskracht moet de ongedaanmaking 
schri�elijk geschieden. 

KOSTEN KOPER 
Onder kosten koper worden verstaan: de notariskosten voor het opmaken 
van de akte van levering, de kadastrale kosten en de overdrachtsbelas�ng. 

WAARBORGSOM OF BANKGARANTIE 

Het is te doen gebruikelijk dat een koper binnen normaal gesproken vier 
weken na het tekenen van de koopakte een waarborgsom of een 
bankgaran�e van 10 % van de koopsom bij de notaris stort c.q. stelt. 

ONTBINDENDE VOORWAARDEN 
Een koper hee� de mogelijkheid een koopovereenkomst aan te gaan onder 
ontbindende voorwaarden. Zo'n ontbindende voorwaarde kan betrekking 
hebben op het rondkrijgen van de hypothecaire geldlening of het uitvoeren 
van een bouwkundige keuring. Als een koper ontbindende voorwaarden in 
de koopakte opgenomen wenst te zien worden dan moet dat �jdens de 
onderhandelingen duidelijk kenbaar gemaakt worden. 

NOTARISKEUZE 

De koper mag de notaris aanwijzen waar de eigendomsoverdracht plaats zal 
gaan vinden. Deze notaris dient kantoor te houden in Aalsmeer, Uithoorn of 
Amstelveen, of binnen een straal van 5 kilometer van het verkochte object. 
Indien koper echter een notaris wenst aan te wijzen die kantoor houdt 
buiten voorgenoemd gebied, dan zijn de verkoper en diens makelaar 
gerech�gd kosten bij de koper in rekening te brengen. Deze kosten hangen 
samen met het extra beslag op produc�emiddelen en �jd. De kosten 
worden berekend aan de hand van een nog nader op te geven uurtarief, 
alsmede een vergoeding van € 0,28 per kilometer. 

Versie juni 2017

AANVULLENDE INFORMATIE 



WWW.H2MAKELAARS.NL

Kantoor Aalsmeer

Van Cleeffkade 13-14

1431 BA Aalsmeer




0297 - 59 11 22

info@h2makelaars.nl

Kantoor Uithoorn

Marktplein 13

1421 AC Uithoorn




0297 - 52 67 11

info@h2makelaars.nl




 Laan van Langerhuize 1A 7


1186 DS Amstelveen




020 - 244 15 88

info@h2makelaars.nl

Kantoor Amstelveen


	Object: Venusstraat 18, Aalsmeer
	Datum: 
	Check Box 1: Ja
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Ja
	Check Box 6: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 9: Ja
	Check Box 10: Off
	Check Box 11: Off
	Check Box 12: Off
	Check Box 13: Off
	Check Box 14: Off
	Check Box 15: Off
	Check Box 16: Ja
	Check Box 17: Off
	Check Box 18: Off
	Check Box 19: Off
	Check Box 20: Ja
	Check Box 21: Off
	Check Box 22: Off
	Check Box 23: Off
	Check Box 24: Ja
	Check Box 25: Off
	Check Box 26: Off
	Check Box 27: Off
	Check Box 28: Ja
	extra 1: Garage
	Check Box 29: Ja
	Check Box 30: Off
	Check Box 31: Off
	Check Box 32: Off
	Check Box 33: Off
	Check Box 34: Off
	Check Box 35: Off
	Check Box 36: Ja
	Check Box 37: Off
	Check Box 38: Off
	Check Box 39: Off
	Check Box 40: Ja
	Check Box 41: Ja
	Check Box 42: Off
	Check Box 43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Ja
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Ja
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Ja
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Ja
	Check Box61: Ja
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Ja
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Ja
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	extra 2: 
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	extra 3: BG, 1e en 2e etage
	Check Box77: Ja
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	extra 4: BG, 1e en 2e etage
	Check Box81: Ja
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	extra5: BG, 1e etage
	Check Box85: Ja
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	extra6: BG, 1e etage
	Check Box89: Ja
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	extra7: 
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Ja
	extra8: 
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	extra9: BG, 1e en 2e etage
	Check Box101: Ja
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box223: Off
	Check Box107: Off
	Check Box105: Off
	extra10: 
	Check Box106: Off
	Check Box109: Off
	Check Box108: Ja
	Check Box111: Off
	Check Box110: Off
	Check Box112: Off
	extra11: 
	Check Box116: Off
	Check Box114: Off
	Check Box115: Off
	Check Box113: Ja
	Check Box118: Off
	Check Box119: Off
	Check Box120: Ja
	Check Box121: Ja
	Check Box117: Off
	Check Box125: Ja
	Check Box123: Off
	Check Box122: Off
	Check Box124: Off
	Check Box126: Off
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box127: Off
	Check Box135: Off
	Check Box132: Ja
	Check Box134: Off
	Check Box131: Off
	Check Box133: Off
	Check Box137: Off
	Check Box136: Ja
	Check Box138: Off
	Check Box139: Off
	extra12: 
	Check Box141: Off
	Check Box143: Ja
	Check Box142: Off
	Check Box140: Off
	Check Box144: Off
	extra13: 
	Check Box145: Off
	Check Box146: Off
	Check Box147: Off
	Check Box149: Ja
	Check Box148: Off
	Check Box151: Off
	Check Box150: Off
	Check Box156: Ja
	Check Box154: Off
	Check Box155: Off
	Check Box152: Off
	Check Box153: Off
	Check Box158: Off
	Check Box159: Off
	Check Box157: Off
	Check Box162: Off
	Check Box161: Off
	Check Box160: Ja
	Check Box163: Off
	extra15: 
	Check Box164: Off
	Check Box168: Off
	Check Box165: Ja
	Check Box166: Off
	Check Box167: Off
	Check Box169: Off
	Check Box170: Off
	Check Box172: Ja
	Check Box173: Ja
	Check Box171: Off
	Check Box174: Off
	Check Box179: Off
	Check Box177: Ja
	Check Box178: Off
	Check Box176: Off
	Check Box175: Off
	Check Box182: Off
	Check Box180: Off
	Check Box181: Off
	Check Box185: Ja
	Check Box183: Off
	Check Box184: Ja
	Check Box187: Off
	Check Box186: Off
	Check Box188: Off
	Check Box191: Off
	Check Box190: Off
	Check Box189: Ja
	Check Box193: Off
	Check Box192: Off
	Check Box197: Off
	Check Box195: Off
	Check Box194: Off
	Check Box196: Ja
	extra16: 
	extra17: 
	Check Box202: Off
	Check Box198: Off
	Check Box199: Off
	Check Box200: Off
	Check Box201: Off
	Check Box203: Off
	Check Box204: Off
	Check Box205: Ja
	Check Box206: Off
	Check Box210: Off
	Check Box207: Off
	Check Box208: Off
	Check Box209: Ja
	Check Box211: Off
	Check Box212: Off
	extra18: 
	Check Box215: Off
	Check Box213: Off
	Check Box214: Off
	Check Box221: Ja
	Check Box219: Off
	Check Box216: Off
	Check Box217: Ja
	Check Box218: Off
	Check Box220: Off
	Check Box222: Off
	Check Box225: Off
	Check Box226: Off
	Check Box224: Off
	Check Box228: Ja
	Check Box229: Off
	Check Box227: Off
	Check Box232: Ja
	Check Box230: Off
	Check Box234: Off
	Check Box233: Off
	Check Box231: Off
	Check Box235: Off
	Check Box236: Ja
	Check Box293: Off
	Check Box292: Ja
	Check Box289: Off
	Check Box296: Ja
	Check Box267: Off
	Check Box268: Ja
	Check Box272: Off
	Check Box269: Off
	Check Box270: Ja
	Check Box271: Off
	Check Box273: Off
	Check Box275: Off
	Check Box276: Off
	Check Box274: Off
	Check Box277: Off
	Check Box278: Off
	Check Box282: Off
	Check Box283: Off
	extra21: 
	Check Box280: Off
	Check Box281: Off
	Check Box279: Ja
	Check Box286: Off
	Check Box284: Off
	Check Box285: Off
	Check Box287: Off
	Check Box291: Off
	Check Box294: Off
	Check Box266: Off
	Check Box237: Off
	Check Box238: Off
	Check Box242: Off
	Check Box241: Ja
	Check Box239: Off
	Check Box243: Off
	Check Box240: Off
	Check Box248: Off
	Check Box245: Ja
	Check Box247: Off
	Check Box244: Off
	Check Box246: Off
	Check Box249: Ja
	Check Box252: Off
	Check Box253: Off
	Check Box251: Off
	Check Box250: Off
	Check Box257: Off
	Check Box254: Off
	Check Box255: Off
	Check Box256: Ja
	Check Box261: Off
	Check Box258: Off
	Check Box259: Off
	Check Box260: Ja
	Check Box262: Off
	Check Box265: Off
	Check Box263: Off
	extra20: 
	Check Box264: Ja
	Check Box288: Off
	Check Box295: Off
	Check Box290: Off
	Check Box297: Ja
	Check Box300: Off
	extra23: 
	Check Box301: Off
	Check Box303: Off
	Check Box304: Off
	Check Box298: Off
	Check Box307: Off
	Check Box306: Off
	extra24: aansluiting voor wasmachine in
	Check Box308: Off
	Check Box305: Off
	Check Box309: Off
	extra25: bijkeuken
	Check Box311: Ja
	Check Box313: Off
	Check Box310: Off
	Check Box312: Off
	Check Box314: Off
	extra26: 
	Check Box315: Off
	Check Box317: Off
	Check Box318: Off
	Check Box316: Off
	Check Box319: Off
	Check Box320: Off
	Check Box321: Off
	Check Box322: Off
	extra27: 
	extra28: 
	Check Box325: Off
	Check Box326: Off
	Check Box324: Off
	Check Box327: Off
	Check Box323: Off
	undefined_314: 
	Check Box329: Off
	Naam: 
	Check Box330: Off
	Check Box328: Off
	Naam_2: 
	undefined_313: 
	Plaats: 
	Plaats_2: 
	Datum_3: 
	Datum_2: 


