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ALGEMENE TIPS
BEZICHTIGING

Het team van DVA Makelaars helpt u graag op weg met de voorbe-
reiden van de bezichtigingen. Hieronder vindt u praktische tips  
die kunnen bijdragen aan een betere bezichtiging van uw potentiële 
nieuwe woning. Voordat uw de bezichtiging plant kunt u al een 
 aantal zaken doornemen om voorbereid de bezichtiging in te gaan

Een huis gevonden? Maak een checklist 
Als uw een droomhuis heeft gevonden en de bezichtiging staat geplant 
kunt u een begin checklist maken. In de checklist kunt u belangrijke  
punten op schrijven om naar te kijken tijden de bezichtiging.   
wij hebben alvast een checklist voor u gemaakt! 

Vul de checklist die 
aan het einde zit  
zorgvuldig in
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Schakel een aankoop makelaar in
Als uw een huis gaat bezichtigen en uw weet niet precies waar u naar 
moet kijken of toch wat meer zekerheid wilt schakel een aankoop make-
laar in. Wat doet een aankoop makelaar precies? Een aankoop makelaar 
helpt uw met het hele aankoopproces. U wordt geholpen tijdens alle 
stappen van het aankoop traject van een woning. Er komt altijd meer  
kijken bij de aankoop van een woning dan u denkt. Denk bijvoorbeeld 
aan onderzoek plicht de juridische rompslomp, energielabel en een 
bouwkundige keuring. Zoekt uw een aankoop makelaar neem contact 
op met 072 - 520 2051
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Lijst van roerende zaken en de NVM-vragenlijst
Als u een aan aankoop makelaar ingeschakeld heeft kunt u via 
de makelaar deze twee vragenlijsten opvragen. Het is handig 
om deze vragenlijst door te nemen voor de bezichtiging. In de 
lijst van roerende zaken staat informatie over alle meubels, 
vloeren die blijven in het huis na de verkoop.  
In de NVM-vragenlijst staat alle informatie omtrent het huis. 
In welk jaar is er voor het laats geschilderd? Hoe lang gelden 
zijn de kozijnen geplaatst? Hoe oud is de cv- ketel?

Bezichtig overdag
Als u een bezichtiging plant zoek de mogelijkheid om dit over-
dag te doen. Dit kunt u beter doen aangezien u overdag een 
eerlijkere en betere indruk zult krijgen van het huis. Maar als 
het huis in de avond heel anders is wat dan? Hier heeft u zelf 
veel meer invloed op, dit komt omdat u het huis met de  
juiste lampen net zo ruimtelijk kunt maken zoals overdag.  
Ook is het beter om overdag te bezichtigen omdat bijvoorbeeld 
scheurtjes en schimmel beter te zien is overdag.
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Maak foto’s 
Als u een huis gaat bezichtigen is het altijd handig om foto’s 
te maken. Vraag altijd aan de makelaar en verkoper of zij dit 
goed vinden. U ziet altijd dingen over het hoofd tijdens de  
bezichtigingen het is daarom altijd handig als uw dat nog  
terug kunt zien op de foto’s.
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Bekijk de mogelijkheden
Let tijdens de bezichtigingen niet te veel op de meubels maar 
kijk naar de ruimte. Het is belangrijk om een goede indruk te 
krijgen van de ruimte. Kijk naar de indeling passen uw eigen 
meubels erin of moeten er nieuwe meubels komen. Moet uw 
misschien denken aan een verbouwing, neem dit allemaal me 
in de eventuele bieding.
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Conditie van apparaten
Als uw in de woning bent loop 
nog even een extra rondje om 
te kijken naar het apparatuur. 
Denk aan een verouderde 
cv-ketel, wat is de staat van 
het keukenapparatuur.  
Moet er iets vervangen  
worden neem dit dan alle-
maal mee in de kosten.

Kozijnen en schilderwerk
Buiten het huis kunnen ook 
nog veel extra kosten  
komen kijken. Check daar-
om altijd het schilder werk 
en de staat van de kozijnen. 
Als er schade of slecht  
schilderwerk is neem dit 
ook me in de extra kosten.

7 8

6



Ontdek de omgeving
Bij een bezichtiging bent u niet alleen binnen. Na het rondje 
buiten het huis om de staat van schilderwerk en kozijnen te 
controleren kunt u meteen even een rondje lopen door de 
omgeving. Waar gaat u precies wonen waar kan ik eventueel 
overlast van krijgen. Zijn er basisscholen hoe ver is het naar 
de supermarkt of eventuele sport plaatsen.

Vergeet je onderzoek plicht niet
Vraag tijdens de bezichtiging of het huis gebreken heeft en 
kijk zelf ook goed rond. Als koper heb je een onderzoek plicht, 
de verkoper heeft meldingsplichtig. Let op bijvoorbeeld tocht 
op zolder
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“VOOR MIJ IS HET BELANGRIJK OM GOED 

GEÏNFORMEERD TE WORDEN, TINEKE DAPPER GAF 

METEEN DE INDRUK DAT DEZE MAKELAAR

BEGRIJPT HOE BELANGRIJK DIT IS”

10  VERKOPER LEESTSTRAAT 3, ALKMAAR
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BEZICHTIGING WONING/ 
APPARTEMENT

HANDIGE CHECKLIST 

Een woning bezichtigen duurt vaak maar een half uurtje. Deze checklist helpt u de belangrijkste  
kenmerken te noteren en de juiste vragen te stellen. Zo heeft u na de afloop alle informatie die u 
nodig heeft voor een goede afweging. Vergeet niet een meetlint of een fototoestel mee te nemen 
naar de bezichtiging.

Datum:

Adres: 

Bouwjaar:

Vraagprijs:

Waarom staat het huis te koop

Hoelang staat het huis te koop
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De buurt

De Woning

Gevoel in de straat

Van buiten

Van binnen

Voorzieningen dichtbij

Parkeerruimte

Veilig / Onveilig

Druk / Rustig

Overig

Staat van kozijnen/ schilderswerk?

Hoe ziet het dak eruit?

Zitten er scheuren in de muur?

Hoe oogt de tuin?

Staat van de schuur/ garage?

Ziet de woning er goed afgewerkt uit?

Zijn er vochtplekken zichtbaar?

Zitten er scheuren in de muur?

Supermarkt

Gratis

Goed Matig Slecht

Goed Matig Slecht

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Goed Matig Slecht

Goed Matig Slecht

School/kinderdagverblijf

Betaald

Openbaar vervoer

Vergunning nodig

Overig

Overig

Ja / Nee
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Duurzaam wonen

Veilig & gezond wonen

Onderhoud & verbouwen

Welke energiebesparende  

maatregelen zijn er genomen?

Is er asbest aanwezig?

Zijn er brandonveilige materialen in de woning?

Is de woning beschermd tegen inbraak?

Hoe is de woning geventileerd?

Welke verbouwingen zijn mogelijk?

Welke muren zijn draagmuren?

Is er een begaanbare kruipruimte?

Is de badkamer/ toilet aan vervanging toe?

Is de keuken aan vervanging toe?

Welke energielabel heeft de woning?

Hoelang gaat de cv-ketel nog mee?

Gevelisolatie

Nee

Dakopbouw Dakkapel

Zonnepanelen

Ja

Glasisolatie

Mechanische ventilatie

Balansventilatie met WarmteTerugWin

Vloerisolatie

Nee

Waterpomp

Natuurlijke ventilatie

Dakisolatie

Nee

Zonneboiler

Ja

Kierdichting

Ja

Uitbouw

A B C D E F G

Nee

Ja, binnen

Nee

Nee

Ja, binnen

Ja

Jaar

Jaar
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Praktisch wonen

Appartement kopen

Is er voldoende ruimte voor de toekomst?

Voldoende stopcontacten en op praktische plekken?

Voldoende lichtpunten?

Voldoende daglicht?

Voldoende privacy?

Is de zolder begaanbaar en bewoonbaar?

Is de kelder begaanbaar en voldoende stahoogte?

Wat is de staat van de fundering?

Is er sprake van verontreinigde grond?

Is er een ondergrondse (olie)tank aanwezig?

Bestemmingsplan: Plannen in de omgeving?

Zijn er beperkingen vanuit de overheid?

Is er sprake van aanschrijving door gemeente?

Is er sprake van erfdienstbaarheid? 

Kloppen de grensafscheidingen met de kadastrale grenzen?

Is er sprake van erfpacht?

Zo ja, wat is de jaarlijkse canon en wanneer kan  

deze worden verhoogd?

Ja

SlechtMatigGoed

Ja

Ja

NeeJa

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Navragen bij de verkoper en/ of gemeente

Geluidsoverlast buren?

Zijn er gebrekken bekend? Zo ja ,welke?

Van plan een appartement te kopen? Je wordt dan mede-eigenaar van het hele gebouw en je moet bijdragen 
aan het beheer van het gebouw. Let daarom bij een appartement ook nog op de volgende punten:

Wat is de staat van onderhoud aan het hele gebouw?
Is de Vereniging van Eigenaars (VvE) actief?
Hoe hoog is het reservefonds van de VvE?
Wat betaal je maandelijks aan de VvE?

Is er een meerjarenonderhudsplanning en dekt het 
reservefonds de te verwachten onderhoudskosten?
Vraag een verslag van de laatste jaarvergadering 
inclusief de laatste jaarcijfers op.
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Beoordeling

Notities

Kunnen wij  helpen?

Ik geef deze woning een 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over onze diensten?

James Wattstraat 32A
1817 DC Alkmaar
072-520 20 51
info@dvamakelaars.nl
Dapper & van Aalst Makelaardij

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur
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072-520 20 51

info@dvamakelaars.nl 

dvamakelaars.nl

James Wattstraat 32A

1817 DC Alkmaar
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