
Handtekening Verkoper(s)             Handtekening koper(s) 
18- Maison Makelaars -Vragenlijst C

Vragenlijst voor de verkoop van een woning    DEEL C 
uitsluitend in te vullen indien er een vereniging van eigenaren is. 

Appartementsrecht of lidmaatschapsrecht 

Is er een vereniging van eigenaren? 
Ja | Nee 

(Zo ja, alle stukken hieromtrent graag als kopie overhandigen)  
balans|begroting|laatste notulen|onderhoudsplan|huishoudelijk reglement, statuten] 
Is er een coöperatieve flat exploitatievereniging (coöperatie)?  

Ja | Nee 

Als er sprake is van een vereniging van eigenaren of een coöperatie, wordt er wel 

eens een ledenvergadering gehouden?  

Ja | Nee 

Zo ja, hoe vaak? Ongeveer _________ per jaar. 

Betaalt u periodiek een bedrag aan de vereniging? (servicekosten) 
Ja | Nee 

Zo ja, hoeveel? € ___________ per ___________ 

Is deze bijdrage inclusief een voorschot voor stookkosten en /of water? 
Ja | Nee 

Zo ja, € _________ per ____________ 

Zijn alle aan de vereniging verschuldigde bedragen betaald?     

Wie is de administrateur of secretaris- penningmeester van de vereniging (naam, adres en telefoonnummer):  

Indien niet bekend s.v.p. aangeven aan welke persoon of bedrijf u de (maandelijkse) bijdragen betaalt. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

Wordt er elk jaar een overzicht opgesteld van de uitgaven en inkomsten van de vereniging? 
(Zo ja, deze stukken graag in kopie overhandigen). 

Wat is het inschrijvingsnummer van de  VVE in het handelsregister van de Kamer van Koophandel?  

Nummer  KVK : ________________________  

Zijn er afspraken gemaakt over toekomstig onderhoud of zijn er andere besluiten van  

de vereniging, die voor koper van belang kunnen zijn?      

Zo ja, welke zijn dat? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ja | Nee 

Is de opstalverzekering gesloten voor het gehele gebouw? 

Zo nee, heeft u een polis voor alleen uw deel? 

Ondergetekende verklaart voorgaande vragen naar waarheid te hebben 

ingevuld. 

Plaats: ______________________________________  Datum:  __________________________________ 

Ja | Nee 

Ja | Nee 
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