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                                  Leensterweg 30 

Vraagprijs: € 149.000,- k.k. 
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Omschrijving 
 

Kloosterburen - Leensterweg 30 
 
 
Geloof of bijgeloof; Wie ziet toekomst in dit voormalig kerkgebouw te Kruisweg nabij 
Kloosterburen. 
 
Het betreft hier een karakteristiek kerkgebouw uit 1931 wat in de vijftiger jaren is uitgebreid met 
twee vleugels in een passende stijl en met een kenmerkend torentje dat rond 1977 is vernieuwd. 
 
Het object biedt vele mogelijkheden, momenteel is de voormalige consistorie met eenvoudige 
voorzieningen in gebruik als woonruimte met slaapkamers plus sanitair als houten inbouw in de 
voormalige kerkzaal. 
 
 

Vraagprijs: € 149.000,- k.k.
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Kenmerken 
 
Vraagprijs  : € 149.000,- k.k. 
Soort : Eengezinswoning 
Type : Vrijstaande woning 
Aantal kamers : 4 (waarvan 3 slaapkamers) 
Inhoud : 1.350 m3 
Perceeloppervlakte : 940 m2 
Woonoppervlakte : 309 m2 
Soort bouw : Bestaande bouw 
Bouwjaar : 1931 
Verwarming : Gaskachels 
Isolatie : Geen isolatie 

 

Locatie 
 
Leensterweg 30 
9977 PC Kloosterburen 
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Foto’s 
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Kadaster 
 

Kadastrale gegevens 

Adres Leensterweg 30 

Postcode / plaats 9977 PC Kloosterburen 

Gemeente Kloosterburen 

Sectie perceel  E 540 

Oppervlakte 940 m² 
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Kadastrale kaart 
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Omgevingskaart 
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Lijst van zaken 
    

Betreffende het  

perceel: 

 

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? 

 

  Blijft        Gaat Kan worden            

  Achter    mee overgenomen 

Tuin 

Tuinaanleg/bestrating/beplanting    

Buitenverlichting    

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder    

Tuinhuis/buitenberging    

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging    

(Broei)kas    

Voet droogmolen    

Overige tuin, te weten: 

  -      rode mini beuk    

 

Woning 

Vlaggenmast    

Brievenbus    

(Voordeur)bel    

Alarminstallatie    

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie    

Rookmelders    

Rolluiken/zonwering buiten    

Zonwering binnen    

Vliegenhorren    

Raamdecoratie, te weten: 

  - gordijnrails/gordijnen/vitrages    

  - rolgordijnen    

  - losse horren/rolhorren    

 

Leensterweg 30 Kloosterburen   
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  Blijft        Gaat Kan worden            

  Achter    mee overgenomen 

Vloerdecoratie, te weten: 

  - vloerbedekking    

  - parketvloer/laminaat    

  - plavuizen    

Warmwatervoorziening, te weten: 

CV met toebehoren    

Thermostaat    

(Voorzet) open haard met toebehoren    

Kachels    

Isolatievoorzieningen    

Schilderijophangsysteem    

Keukenblok met bovenkasten    

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

  - Fornuis    

Verlichting, te weten: 

  - Hanglampen    
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Leensterweg 30  Aankruisen wat van toepassing is. 

 

9977 PC  KLOOSTERBUREN 

 

Vragenlijst voor de verkoop van een onroerende zaak 
 

In het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld dat aan de koper alle lasten en beperkingen van het huis 
bekend moeten worden gemaakt. Is dat niet gebeurd, en blijkt na de koop dat bijvoorbeeld de 
buurman een recht van overpad heeft zonder dat de koper dit uit de plaatselijke situatie had 
kunnen opmaken dan kan de verkoper hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt ook 
als er aan het huis een beperking kleeft waardoor de koper niet datgene met het huis kan doen wat 
hij of zij van plan was, bijvoorbeeld er een bedrijfje in vestigen. Daarom is het van belang dat 
verkoper en koper elkaar goed informeren over alle lusten en lasten die aan het huis 
verbonden zijn en over de gebreken die het huis heeft, zonder dat de koper deze hoefde te 
verwachten. 
 

Door de bijgaande vragenlijsten in te vullen vermindert u de kans om aansprakelijk gesteld te 
worden. 

1. Andere overeenkomsten Ja Nee 

  Zijn er nadat u het huis in eigendom heeft verkregen nog andere, eventueel    

 aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld van het pand?    

2.    Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, beklemming, erfdienstbaarheden 

 Rusten er voor zover u weet rechten op het pand, zoals erfpacht, opstalrecht,  

 vruchtgebruik of erfdienstbaarheden ?  
  

3. Kadastrale grenzen 

  Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale  

 eigendomsgrenzen?    

4. Verhuur  

 Is het huis of de grond geheel/gedeeltelijk verhuurd of aan anderen in gebruik  

 gegeven?   

5. Procedures   

 Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie  

 of een anderen instantie (bijvoorbeeld onteigening)?    

6. Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht 

  Is u bekend of er een aanvraag loopt voor, of een besluit is genomen tot een  

 aanwijzing van uw pand?   
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7. Voorkeursrecht  Ja Nee 

 Is het pand belast met een voorkeursrecht krachtens de Wet Voorkeursrecht  
 Gemeente en/of bepalingen ingevolge de Leegstandswet?   

     Is er sprake van ruilverkaveling?   

 Is er sprake van onteigening?    

8. Onderhoudscontracten, garanties  

 Zijn u onderhoudscontracten en/of garantieregelingen bekend van goederen die   

 mee verkocht worden? (Zoals CV-ketel, kookplaat of aanleg nieuwe elektrische bedrading.)   

 Zijn daarvan contracten of garantieregelingen overdraagbaar aan de koper?    

9. Aanschrijvingen  

 Zijn er door overheid of nutsbedrijven verbeteringen/herstellingen voorgeschreven   

 of aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd?    

10. Verbouwingen 

 Is er een verbouwing uitgevoerd waarvoor formeel toestemming nodig was van de 

 gemeente? (Bijvoorbeeld bouwvergunning huis/schuur.)   

11. Omzetbelasting   

  Is er bij de verkoop sprake van omzetbelastingheffing?   

12. Gebruik 

  Hoe gebruikt u het nu? Als woning 

 Is het gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan?    

   Heeft u (over)last van buren en/of omwonenden?   

13. Gebreken, bezwaren   

Zijn er aan uw huis gebreken of bezwaren bekend die van doorslaggevend   

belang kunnen zijn voor de koper bij het nemen van een koopbeslissing?    

(Denk aan verzakkingen, lekkages.)  

 Zo ja, welke is/zijn dat: 

 1 dakgoot lekt 

 Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische installatie?    

 (Denk daarbij aan de leidingen voor gas, water en elektriciteit, geiser, centrale verwarming, mechanische 

 ventilatie, apparatuur zoals deurbel, deurtelefoon/intercom, ventilator, zonnescherm, thermostaat.)   
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13. Vervolg gebreken, bezwaren Ja  Nee 

Functioneren alle installaties op de juiste wijze: 

 C.V. installatie (bouwjaar 1993)   

Geiser/warmwatervoorziening   

Riolering/septictank/persleiding   

Keukenapparatuur   

 Bijzonderheden: 

     Geen radiatoren 

14. Vloeren  

  Hoe zou u de kwaliteit van de vloer op de begane grond omschrijven? 

  Goed 

 Is het altijd droog onder de begane grondvloer?   

15. Grens met buren  

  Is er een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond  

 van de buren, of andersom?    

16. Verontreiniging  

  Is het u bekend of de bodem verontreinigd is of dat daar een sterke kans    

 toe bestaat?   

 Is er een olietank in de grond aanwezig of uit de grond verwijderd?    

 Indien verwijderd; is dit volgens de geldende voorschriften gebeurd met  

 certificaat?    
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16. Vervolg verontreiniging  Ja  Nee 

 
 Zijn er zover bekend asbesthoudende stoffen aanwezig?   

      Zo ja, wat en waar? (Zeil/linoleum dat van voor 1986 is, kan asbesthoudende stoffen bevatten.) 

    CV hokje plafond 

        Is het pand aangetast door houtaantastende schimmels (zwam) en/of  

 houtaantastende insecten?  

  

17. Huur/lease contracten 

• Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleasd?   

• C.V. ketel   

• Geiser   
 
18. Riolering 

 Is uw huis aangesloten op het gemeenteriool?  

  

19. Septictank 

  Is er een septictank in het perceel aanwezig?   

20. Belasting  

• De WOZ waarde van de woning bedraagt € 111.000,- 

• Onroerend zaakbelasting €  197,69 

Belastingjaar:  2015 

21. Energienota 

  Welke voorschotten betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven voor gas en elektra? 

   € 114,-  

 Jaar: 2014 
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Aanvullende informatie 
 
Documentatie 
Wij hebben deze documentatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat 
er fouten en vergissingen in deze brochure voorkomen en is eigen onderzoek raadzaam. Tekeningen 
kunnen afwijken van de werkelijke situatie (maten, inrichtingen, schaalaanduidingen). 
 
Koopakte 
Behoudens afwijkende afspraken gelden de standaard regels, zoals deze voorkomen in de koopakte 
conform het NVM-model. 
 
Erfdienstbaarheden 
De in het kadaster ingeschreven rechten en plichten zijn van toepassing. Een kopie van het laatste 
eigendomsbewijs ligt bij de makelaar ter inzage. Deze kopie zal bij aankoop aan de koopakte worden 
gehecht. In de notariële akte van levering worden bepalingen opgenomen waardoor de huidige toestand 
gehandhaafd blijft. 
 
Registratie koopakte 
Na ondertekening van de koopakte door koper en verkoper zal deze overeenkomst door de notaris zo 
spoedig mogelijk worden ingeschreven in de openbare registers. De aan deze inschrijving verbonden kosten 
komen voor rekening van koper en verkoper gezamenlijk. 
 
Waarborgsom / Bankgarantie 
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichting van de koper wordt bij elke verkoop door ons een 
bankgarantie of waarborgsom verlangd, welke bij de notaris in depot wordt gestort. De waarborgsom of 
bankgarantie bedraagt 10% en dient binnen 2 weken na onvoorwaardelijk worden van de koop bij de notaris 
binnen te zijn. In het geval u een waarborgsom heeft gestort, wordt deze bij de notaris met de koopsom 
verrekend. 
 
Financiering 
Indien een ontbindende voorwaarde voor de financiering is overeengekomen tijdens de onderhandelingen, 
geldt de ontbindende voorwaarde voor een periode van maximaal 4 weken. De exacte vastgestelde 
einddatum moet nadrukkelijk overeengekomen zijn tijdens de onderhandelingen en zal worden opgenomen 
in de koopakte. 
 
Bedenktijd 
De koper* heeft gedurende 3 dagen de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden (waarvan minimaal 2 
reguliere werkdagen en de laatste dag niet in het weekend of op een feestdag mag vallen). De bedenktijd 
gaat in zodra de koper een kopie van de door verkoper en koper getekende koopakte heeft ontvangen. 
 
*) Koper is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

 
Onderzoeksplicht 
De koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem/haar van belang zijn. Mits de 
verkoper hiermee akkoord gaat stellen wij u desgewenst in de gelegenheid een nader onderzoek naar de 
bouwkundige staat van de woning uit te (laten) voeren. Voor informatie over de mogelijkheden tot verbouw, 
bestemmingsplan, gemeentelijke voorwaarden etc. kunt bij de gemeente of het kadaster terecht. 
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Meldingsplicht verkoper 
In, aan of om de woning kunnen afwijkende afspraken of bijzonderheden van toepassing zijn die voor u van 
belang kunnen zijn bij het uitbrengen van een bod. Hierbij valt o.a. te denken aan huur- , lease, of 
onderhoudscontracten. De verkoper is wettelijk verplicht om u hiervan op de hoogte te stellen en doet dat 
middels de vragenlijst voor de verkoop. Deze is opgenomen in de brochure en zal bij aankoop aan de 
koopakte worden gehecht. 
 
Asbest 
Sinds 1 juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende materialen in Nederland verboden. Woningen die 
gebouwd zijn voor deze datum kunnen asbesthoudende materialen bevatten. Enkele bekende ruimten waar 
vaak asbest werd gebruikt zijn o.a. meterkast, schoorsteen/luchtkanaal, plafonds garage/zolder, dakbeschot 
en rondom de cv-ketel. 
 
Bezichtiging 
Verzekert u zich ervan dat alle, voor u van belang zijnde zaken ter sprake komen. Schroomt u niet om ons 
om tekst en uitleg te vragen over de woning en de te volgen procedure. Belangrijk voor u is dat u aan een 
bezichtiging geen rechten kunt ontlenen. D.w.z. dat wij vrij zijn om ook met andere kandidaten afspraken 
voor bezichtigingen te maken. 
 
Reactie na bezichtiging 
De verkoop van een woning is voor onze opdrachtgevers een spannende periode. Onze opdrachtgevers 
stellen het zeer op prijs om een reactie van uw kant te vernemen na een bezichtiging. Hiervoor kunt u ons 
bellen (0595-447044) of mailen (info@bruintjesenkeurentjes.nl)  

 
 


