Lijst van zaken
Betreffende het
perceel:

Deurnestraat 115
6843 PP Arnhem

d.d.

28-02-2019

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
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
- appelboompje, hibiscus, hortensia
-

zonnescherm

Woning
Vlaggenmast
Schotel/antenne
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

-

Plisse's en lamellen

Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking
-

parketvloer/laminaat

-

plavuizen

-

Deurmatten
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Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Warmwatervoorziening, te weten:
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren
Allesbrander
Kachels
Isolatievoorzieningen
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Bosch oven met magnetron
-

Bosch koelkast 2018

-

Miele kookplaat keramisch

-

Miele vaatwasser

Keukenaccessoires
- ophang stang keukenrol
-

ophangstang bestek

Verlichting, te weten:
- inbouwspots onder keukenkastjes
-

spotjes beganegrond

-

lamp overloop zolder

(Losse) kasten, legplanken, te weten:
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
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Paraaf koper
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Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Toiletaccessoires
- wc rol houder
-

toiletborstel houder

-

zeephouder

Badkameraccessoires
- wc rol houder
-

toiletborstel houder

-

zeephouder

Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Overig
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten,
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen:
Overige zaken, te weten:
- Kasten en bed (groene) kamer voorzijde
-

bed ombouw (paarse) kamer achterzijde

-

Gaswasdroger

Opmerkingen
Uitleg:
Het zonnescherm in de achtertuin kan worden overgenomen.
Boven èn op zolder hebben we aan de achterzijde screens als zonwering. Deze screens blijven
achter.
Op zolder zit op het velux dakraam aan de voorzijde een rolluik. Dat rolluik blijft achter.
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Voor akkoord,
De verkoper_handtekening_

De koper

_____________________________________
Naam: S. Boekelman
Plaats:
Datum:

_____________________________________
Naam:
Plaats:
Datum:

Echtgeno(o)t(e)/partner verkoper

Echtgeno(o)t(e)/partner koper

_____________________________________
Naam: N.J. van Schilt
Plaats:
Datum:

_____________________________________
Naam:
Plaats:
Datum:
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