
Aureliahof 16, Utrecht

Bijzonderheden:

- De Kersentuin is een bijzonder project binnen Leidsche Rijn

-Uitgebouwd op zowel de begane grond als de eerste 
verdieping 

Ben je al nieuwsgierig?

Blader snel verder!



Bouwjaar



 2003





Perceeloppervlakte



  108 m²





Woonoppervlakte



 145 m²





Aantal kamers



 5 waarvan 4 slaapkamers





Energielabel



 A++





 Vraagprijs



 €595.000 k.k.
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Prachtige


ruime


woning
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Dit is de Aureliahof 16

Welkom


Uitgebouwd op zowel de begane grond als de eerste verdieping met 
daarbij nog een prachtige zolderverdieping. 

Resultaat: maar liefst 145 m2 woonoppervlakte.

En dan ook nog eens in een groene buurt aan de rand van de stad. 




De Kersentuin is een bijzonder project binnen Leidsche Rijn dat 
destijds op initiatief van de bewoners tot stand is gekomen. Je woont 
er in een bijzondere sfeer en temidden van veel uitbundig, 
gezamenlijk groen. Een eigen tuin heb je ook, bij dit fijne thuis. Via de 
tuindeur loop je direct de gezellige woonkamer in, of je gebruikt de 
voordeur. 

De living is lekker licht en heeft een eikenhouten vloer en de open 
keuken is uitgebreid en neutraal van kleur. 



















leuke woning toch?



En verder...

De Kersentuin

Het project is opgezet door de actieve bewonersvereniging 'de 
Kersentuin', waar alle bewoners lid van zijn. Er zijn veel 
gemeenschappelijke voorzieningen waar de bewoners 
gebruik van kunnen maken, zoals een centrale 
ontmoetingsruimte voor bijeenkomsten en feestjes, de tuinen 
die gezamenlijk onderhouden worden, de grote 
parkeergarage en een wasmachineruimte. De bewoners 
organiseren ook tal van activiteiten, zoals culturele avonden, 
voorlichting over duurzaamheid, concerten op 
zondagochtend, filmavonden.

Alle woningen zijn onderdeel van de VvE 'De Kersentuin'. De 
buitenschil (buitenmuren, ramen en dak) van de woningen 
wordt door deze VvE onderhouden. Het onderhoud van de 
woningen is dan ook in zeer goede staat.




Bijzonderheden

- De woning wordt aangeboden als eengezinswoning, echter 
formeel praten wij over een appartementsrecht vanwege de         
VvE van de Kersentuin;

- VvE servicekosten ,- € 102,66 per maand ;

- Bijdrage bewonersvereniging € 120 ,- per jaar.
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Mooie  lichte 


keuken

Eetkamer
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Woning indeling

De Kersentuin is een bijzonder project binnen Leidsche Rijn 
dat destijds op initiatief van de bewoners tot stand is 
gekomen. Je woont er in een bijzondere sfeer en te midden 
van veel uitbundig, gezamenlijk groen. Een eigen tuin heb je 
ook, bij dit fijne thuis. Via de tuindeur loop je direct de 
gezellige woonkamer in, of je gebruikt de voordeur.

De living is lekker licht en heeft een eikenhouten vloer en de 
open keuken is uitgebreid en neutraal van kleur.




Op de eerste verdieping tref je drie slaapkamers aan en ook de 
badkamer is lekker neutraal. Verder is deze ruimte ingericht 
met alles wat je wenst. Een lekker ligbad en een aparte 
douche, wastafel met een groot bergmeubel en een tweede 
toilet.

Op de zolderverdieping bevindt zich nog een riante, 
multifunctionele ruimte met hoog plafond. Het daglicht 
stroomt er van twee kanten door diverse ramen naar binnen 
en onder het schuine dak is er bergruimte beschikbaar. Wordt 
dit een vierde slaapkamer? Een tweede thuiswerkplek, je 
atelier, een rondhang plek voor de kinderen of heb je andere 
plannen? We mijmeren graag met je mee.

Bij de woning zit een eigen parkeerplaats in de parkeergarage.

Voor het parkeren van een tweede auto is een maandelijkse 
bijdrage van toepassing. De kosten zijn € 62,- per maand voor 
een vaste plaats € 62,- en € 27,- per maand voor een flexibele 
plaats. Wie met de auto weg moet, bereikt binnen 

enkele minuten de uitvalswegen. De Kersentuin 

grenst aan Parkwijk waar je allerlei voorzieningen 

vindt. Scholen, opvang, winkels, horeca en, zoals de 

naam al aangeeft, veel parken! Leuk om je hier te 

ontmoeten voor een verdere verkenning.
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Voortuin
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Werkkamer
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Gezamenlijk groene tuin
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Zolder

11Welwonend Makelaardij



Begane grond
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1e verdieping
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Zolder
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Vliering
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Perceel
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Parkeerplaats
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KADASTRALE KAART
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Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails

 - gordijnen

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking

 - houten vloer(delen)

 - laminaat

 - plavuizen

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat

 - afzuigkap

 - combi-oven/combimagnetron

 - koelkast

 - vaatwasser

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

TER

OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN



 - fontein

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool

 - douche (cabine/scherm)

 - wastafel

 - wastafelmeubel

 - toilet

 - beugel om handdoeken op te hangen

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

Rookmelders

(Klok)thermostaat

Zonwering buiten

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Zonnepanelen

luxaflex binnen

Warmwatervoorziening, te weten

 - Warmtewisselaar stadsverwarming (gehuurd)

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

TER

OVERNAME
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Beplanting

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

TER

OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN



Bijzonderheden 1 A.

Zijn er nadat u het appartement in eigendom hebt gekregen nog andere, 
eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld met 
betrekking tot het appartement?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 B.

Zijn er mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende 
percelen?

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, 
tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen.)

Nee

Zo ja, welke zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 C.

Wijken de huidige terreinafscheidingen af van de kadastrale 
eigendomsgrenzen?

(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of 
grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

Nee

Zo ja, waaruit bestaat die afwijking?

 

Bijzonderheden 1 D.

Is een gedeelte van uw appartement, schuur, garage of schutting gebouwd op 
grond van de buren of andersom?

Nee

Zo ja, graag nader toelichten:

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

Zo ja, welke grond?

 

Bijzonderheden 1 F.



ANTWOORD
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Rusten er voor zover u weet 'bijzondere lasten en beperkingen' op het 
appartement?

('Bijzondere lasten en beperkingen' kunnen privaatrechtelijke beperkingen zijn 
zoals (lijdende) erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld een recht van overpad), 
kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, vruchtgebruik, voorkeursrecht 
(bijvoorbeeld een eerste recht van koop), opstalrecht, erfpacht, huurkoop. Het 
kan ook gaan om publiekrechtelijke beperkingen zoals een aanschrijving van de 
gemeente in het kader van een illegale verbouwing.)

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 G.

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee

 

Bijzonderheden 1 H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op het appartement? Nee

Zo ja, hoe lang nog?

 

Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpsgezicht of loopt er een procedure 
tot aanwijzing daartoe?

Nee

Is er sprake van een gemeentelijk-, provinciaal-of rijksmonument of loopt er een 
procedure tot aanwijzing daartoe?

Nee

Is er volgens het bestemmingsplan sprake van een beeldbepalend of 
karakteristiek object?

Nee

 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake (geweest) van ruilverkaveling? Nee

Zo ja, moet u hiervoor ruilverkavelingsrente betalen? Nee

Zo ja, hoeveel en voor hoe lang? Bedrag:

Duur:

 

Bijzonderheden 1 K.

Is er sprake van onteigening? Nee

 



ANTWOORD
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Bijzonderheden 1 L.

Is het appartement of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in 
gebruik?

Nee

Zo ja: Is er een huurcontract? Nee

Welk gedeelte is verhuurd?

Welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik?

Welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij ontruiming?
(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen)

Heeft de huurder een waarborgsom gestort? Nee

Zo ja, hoeveel?

Heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 M.

Is er over het appartement een geschil/procedure gaande, al dan niet bij de 
rechter, huurcommissie of een andere instantie?     (bijvoorbeeld onteigening/
kwesties met buren, zoals erfdienstbaarheden, recht van overpad, 
erfafscheidingen e.d.)

Nee

Zo ja, welke is/zijn dat?

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Bijzonderheden 1 O.

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen 
voorgeschreven of aangekondigd die nog niet naar behoren zijn uitgevoerd?

Nee

Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 P.

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het 
appartement voor een deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee
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Zo ja, welke?

 

Bijzonderheden 1 Q.

Is het appartement onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit 
onbewoonbaar verklaard geweest?

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 R.

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 

(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een 
appartement met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt.)

Nee

Zo ja, waarom?

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u het appartement nu? 

(Bijvoorbeeld voor bewoning, praktijk, winkel, opslag.)

voor bewoning

 

Bijzonderheden 1 T.

Is dat gebruik volgens de splitsingsakte toegestaan? Ja

 

Bijzonderheden 1 U.

Is dat gebruik volgens de gemeente toegestaan? Ja

Zo nee, heeft de gemeente dit strijdige gebruik wel eens bij u aangekaart?

Hoe heeft de gemeente dit strijdige gebruik bij u aangekaart?

 

Gevels 2 A.

Is er bij het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of aanhoudend 
vochtige plekken op de gevels?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 B.
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Zijn er bij het appartement (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de 
gevels aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels bij het appartement tijdens de bouw geïsoleerd? Ja

Zo nee, zijn de gevels daarna geïsoleerd? Nee

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Gevels 2 D.

Zijn de gevels bij het appartement ooit gereinigd? Nee

Zo ja, volgens welke methode en wanneer?

 

Dak(en) 3 A.

Hoe oud zijn de daken van het appartementencomplex? Platte daken: 19 jaar

Overige daken: 19 jaar

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Ja

Zo ja, waar? bij afvoer op het platte dak is een lek hersteld

 

Dak(en) 3 C.

Zijn er in het verleden in het appartement gebreken geconstateerd aan de 
dakconstructie zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of 
aangetaste dakdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Dak(en) 3 D.

Is het dak van het appartementencomplex al eens (gedeeltelijk) vernieuwd c.q. 
gerepareerd?

Nee
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Zo ja, welk (gedeelte van het) dak en waarom?

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak van het appartementencomplex tijdens de bouw geïsoleerd? Ja

Zo nee, is het dak daarna geïsoleerd?

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren van het appartement lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten lek of verstopt? Nee

Zo ja, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de (buiten)kozijnen, ramen en deuren van het appartement voor 
het laatst geschilderd?

Dit jaar is er een schilderbeurt uitgevoerd 
waarbij al het schilderwerk is nagelopen en 
waar nodig bijgewerkt.

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja

Zo ja, door wie? Roza schilders

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten in het appartement? Ja

Zo nee, toelichting:

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 C.

Zijn voor alle afsluitbare deuren, ramen etc. sleutels aanwezig? Ja

Zo nee, voor welke deuren, ramen etc. niet?
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Kozijnen, ramen en deuren 4 D.

Is er sprake van isolerende beglazing in het appartement? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

Is er bij de isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het glas?

(Denk aan lekkende ruiten.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

Is er in het appartement sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend 
vocht op vloeren, plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Is er in het appartement sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, 
plafonds en/of wanden?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

Zijn er in het appartement (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of 
beschadigingen in/aan vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.

Hebben zich in het verleden in het appartement problemen voorgedaan met de 
afwerkingen? 

(Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend 
of loszittend stucwerk, etc)

Nee

Zo ja, waar?
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Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de 
vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of 
aangetaste vloerdelen?

Nee

Zo ja, waar?

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er in het appartement sprake van vloerisolatie? Ja

Is er sprake van volledige isolatie? Ja

Zo nee, welke delen zijn er niet geïsoleerd?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 A.

Is er in het appartement sprake (geweest) van gebreken aan de fundering? Nee

Zo ja, waar?

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 B.

Is de kruipruimte van het appartement toegankelijk? Ja

Is de kruipruimte droog? Ja

Zo nee of meestal, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 C.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Nee

Zo ja of soms, toelichting:

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.

Is de grondwaterstand in de afgelopen jaren waarneembaar gewijzigd of is er 
sprake van wateroverlast geweest?

Nee

Zo ja, heeft dit tot problemen geleid in de vorm van water in de kruipruimte c.q. 
kelder?

N.v.t

Zo nee, tot wat voor andere problemen heeft dit geleid?
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Installaties 7 A.

Wat voor warmte-installatie is er aanwezig in het appartement? 

(Bijvoorbeeld cv-installatie, WTW-systeem, WKO-systeem.)

Warmtewisselaar stadsverwarming

Wat is het merk van de installatie en hoe oud is deze? Merk: HSF EcoMechanic Twist

Leeftijd: 1 jaar

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? 2021

Is het onderhoud uitgevoerd door een erkend bedrijf? Ja

Zo ja, door wie? Eneco

 

Installaties 7 B.

Zijn er de afgelopen tijd zaken opgevallen ten aanzien van de installatie?

(bijvoorbeeld de cv-installatie moet meer dan 1 keer per jaar bijgevuld worden)

Nee

Zo ja, wat is u opgevallen?

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 D.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee

Zo ja, waar en welke?

 

Installaties 7 E.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? Nee

Zo ja, waar?

 

Installaties 7 F.

Heeft u vloerverwarming in het appartement? Nee

Zo ja, waar?
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Installaties 7 G.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee

Zo ja, welke?

 

Installaties 7 H.

Heeft het appartementencomplex zonnepanelen? Ja

In welk jaar zijn de zonnepanelen geplaatst? Jaar: 2018

Waarvoor wordt de energie die wordt opgewekt gebruikt?

(Bijvoorbeeld voor de privé-gedeeltes van de bewoners of voor de 
gemeenschappelijke ruimten)

privegebruik elektriciteit

 

Installaties 7 I.

In welk jaar zijn voor het laatst de aanwezige schoorsteenkanalen/
rookgasafvoeren geveegd/gereinigd?

n.v.t.

 

Installaties 7 J.

Wanneer heeft u de aanwezige schoorsteenkanalen voor het laatst gebruikt? n.vt.

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed?

 

Installaties 7 K.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee

Zo ja, wanneer?

Zo ja, welke onderdelen?

 

Installaties 7 L.

Zijn er gebreken aan de (technische) installaties? Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 A.
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Zijn er in het appartement beschadigingen aan wastafels, douche, bad, 
toiletten, gootstenen en kranen?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 B.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen en kranen 
in het appartement goed door?

Ja

Zo nee, welke niet?

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is het appartement aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

Zijn er in het appartement gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, 
stankoverlast, lekkages, etc.?

Nee

Zo ja, welke?

 

Sanitair en riolering 8 E.

Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk 
aanwezig?

Nee

Zo ja, wat is er aanwezig en hoe dient dit te worden onderhouden?

 

Diversen 9 A.

Wat is het bouwjaar van het appartement? 2003

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in het appartement aanwezig? Nee

Zo ja, welke en waar?

 

Diversen 9 C.
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Blijft er in het appartement zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is 
aangeschaft tussen 1955 en 1982?

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in het appartement? Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 E.

Is de grond van het appartementencomplex verontreinigd? Nee

Zo ja, is er een onderzoeksrapport? N.v.t

Zo ja, heeft de gemeente/provincie een onderzoeks- of saneringsbevel 
opgelegd?

N.v.t

 

Diversen 9 F.

Is er een olietank aanwezig? Nee

Zo ja, is deze gesaneerd/verwijderd? N.v.t

Zo ja, waar is de olietank op het perceel gesitueerd?

Is er een Kiwa-certificaat aanwezig? Nee

 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in of (rond)om het appartement? 

(Denk aan muizen, ratten, kakkerlakken, etc.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 H.

Is het appartement aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of 
zwam?

Nee

Zo ja, waar?

Zo ja, is deze aantasting al eens behandeld? N.v.t

Zo ja, wanneer?

Zo ja, door welk bedrijf?
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Diversen 9 I.

Is er in het appartement sprake van chlorideschade (betonrot)?

(betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van panden gebouwd tussen 1965 
en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal 
of Manta. Ook andere beton- elementen - bijvoorbeeld balkons - kunnen 
aangetast zijn.)

Nee

Zo ja, waar?

 

Diversen 9 J.

Hebben er in het appartement verbouwingen en/of bijbouwingen 
plaatsgevonden?

Nee

Zo ja, welke ver-/bijbouwingen?

Zo ja, in welk jaartal?

Zo ja, door welk bedrijf zijn deze uitgevoerd?

 

Diversen 9 K.

Zijn er in het appartement verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder 
daartoe benodigde omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?

Nee

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 L.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder daartoe benodigde 
toestemming van de VvE?

Nee

Zo ja, welke?

 

Diversen 9 M.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Ja

Zo ja, welke label? Energielabel A ++

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerendezaakbelasting? 368
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Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 4829999

Peiljaar? 2021

 

Vaste lasten 10 C.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag waterschapslasten? 109

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 228

Belastingjaar? 2022

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Gas:

Elektra: 20

Blokverwarming: 165

Anders:

Te weten:

 

Vaste lasten 10 F.

Zijn er lease- en/of huurkoopcontracten? 

(Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, cv-ketel, etc.)

Ja

Zo ja, welke? Huur warmtewisselaar van Eneco

Zijn deze contracten overdraagbaar op de koper?

Let op! Veel lease- en huurkoopcontracten zijn niet langer overdraagbaar op een 
koper. Neem hiervoor contact op met de betreffende leverancier.

Ja

Hoe lang lopen de contracten nog en wat is de eventuele afkoopsom? 
Afkoopsom

Duur:
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Vaste lasten 10 G.

Als er sprake is van erfpacht of opstalrecht hoe hoog is dan de canon per jaar?

Heeft u alle canons betaald? N.v.t

Is de canon afgekocht? Ja

Zo ja, tot wanneer? Eeuwigdurend

 

Vaste lasten 10 H.

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Ja

Zijn er variabele bedragen voor gemeenschappelijke poorten, inritten of 
terreinen?

Nee

Zo ja, hoe hoog?

Zo ja, waarvoor?

 

Vaste lasten 10 I.

Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee

Hoeveel parkeervergunningen kunnen er maximaal worden aangevraagd?

Wat zijn de kosten voor deze parkeervergunning per jaar?

 

Garanties 11 A.

Zijn er lopende onderhoudscontracten en/of garantieregelingen overdraagbaar 
aan de koper?

(Zoals dakbedekking, cv-installatie, dubbele beglazing, etc.)

Nee

Zo ja, welke?

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 A.

Is de VvE ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van koophandel)? Ja

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30279130

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 B.
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Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE? 51 eensgezins woningen; 42 appartementen 
(28 huur) en 65 bestemd voor verkoop en 49 
parkeerplaatsen

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 C.

Is er een eigenaar met 50% of meer dan 50% van het aantal stemmen? Nee

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 D.

Breukdeel van het aandeel in het appartementencomplex: Woning: 108/10914

Berging:

Parkeerplaats: 10/10914

 

De VvE en onderlinge verhoudingen 12 E.

Aantal stemmen voor dit appartement:

 

De bestuurder(s) ('het bestuur') 13 A.

Is er een professionele bestuurder? Nee

 

De bestuurder(s) ('het bestuur') 13 B.

Zo nee, is de bestuurder lid van de VvE? Ja

 

De vergadering van eigenaars 14 A.

Wordt er ten minste eenmaal per jaar vergaderd? Ja

 

De vergadering van eigenaars 14 B.

Zijn er notulen en/of schriftelijke besluiten en actielijsten van de laatste twee 
vergaderingen beschikbaar?

Ja

 

De vergadering van eigenaars 14 C.

Lopen er procedures tot vernietiging van besluiten? Nee
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Zo ja, om welke besluiten gaat het?

 

Verzekeringen 15 A.

Is er een collectieve opstalverzekering? Ja

 

Verzekeringen 15 B.

Is daar een 'appartementenclausule' in opgenomen? Ja

 

Verzekeringen 15 C.

Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering? Ja

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 A.

Is er een reservefonds? Ja

Hoe hoog is het reservefonds en wat is de peildatum? Bedrag: 31446

Datum: 31-12-2021

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 B.

Is er een meerjarenonderhoudsplan aanwezig? Ja

Hoe oud is het meerjarenonderhoudsplan en welke periode bestrijkt het plan? 
Jaar:

6 jaar (2016)

Periode: 15 jaar 2016-2031

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 C.

Zo nee, hoe wordt vastgesteld wat moet worden gereserveerd voor groot 
onderhoud?

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 D.

Te betalen maandelijkse bijdrage is in totaal:                                             

Waarvan:

103

Exploitatiekosten (servicekosten)
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Reservering voor onderhoud

Stookkosten (voorschot)

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 E.

Zijn er eenmalige en/of incidentele bijdragen verschuldigd? Nee

Zo ja, waarvoor, wat is het bedrag en wanneer moeten deze worden betaald?

Bedrag:

Te voldoen per:

 

Het reservefonds, meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bijdrage VvE 16 F.

Zijn alle aan de VvE verschuldigde bedragen betaald? Ja

Zo nee, welke niet?

 

Nadere informatie 17 A.

Overige zaken(Overige zaken die de koper naar uw mening moet weten)
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MEER OVER UTRECHT

Wonen in Leidsche Rijn

Leidsche Rijn is momenteel nog volop in ontwikkeling, 
maar het krijgt alles wat een stadsdeel moet hebben. 
Voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, 
onderwijs, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding en 
winkels; samen gegroepeerd in een eigen wijk.




Vlakbij het station Utrecht Leidsche Rijn is een groot 
winkelcentrum, het grootste van de stad Utrecht na 
het winkelgebied in de binnenstad. Langs de 
autosnelweg A2 ligt The Wall, een winkelcentrum 
bestaande uit megastores. 

Verder zijn er twee buurtwinkelcentra, te weten 
Winkelcentrum Terwijde, dat zich nabij het NS-station 
Utrecht-Terwijde bevindt, en Winkelcentrum Parkwijk, 
dat dicht bij de grens tussen de buurten Parkwijk en 
Langerak ligt. Niet ver ten westen en ten zuiden van 
de wijk liggen Winkelcentrum Vleuterweide te Vleuten 
en Winkelcentrum Mereveldplein in De Meern. 

Tegenover The Wall bevindt zich het Sint-Antonius 
Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn. Even ten zuidoosten 
van het NS-station Leidsche Rijn staat bioscoop Pathé 
Utrecht Leidsche Rijn. In het noorden van het 
Bedrijvengebied De Wetering bevindt zich een 
foodspot, een grootschalig verzamelgebouw van 
horecavoorzieningen met zowel landelijk bekende als 
minder bekende namen.

Màximapark
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Bereikbaarheid

Fiets - Leidsche Rijn heeft fietsliefhebbers veel te 
bieden. De ‘oude linten’ -de wegen langs de 
oorspronkelijke bebouwing -vormen mooie 
landelijke fietsroutes. De fietsroutes van en naar 
Utrecht worden uitgebreid




Openbaar vervoer - Met de bus of met de fiets is 
station Utrecht Centraal en station Vleuten vanuit 
Leidsche Rijn goed bereikbaar. Je kunt met de bus 
in de spits zelfs al binnen 20 minuten op station 
Utrecht-CS zijn. Naast het netwerk van bussen en 
HOV, is er in Leidsche Rijn ook uitgebreid 
treinvervoer.

Het Lint is wel 8 km lang en is 
geliefd bij skaters, wandelaars, 

fietsers en hardlopers.
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MEER OVER DE WIJK

LEEFTIJD HUISHOUDENS

KOOP / HUUR

De Aureliahof 16 is te vinden in de wijk Parkwijk.

47%
Man

Vrouw

53%
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LOCATIE VAN DE WONING

Kom jij hier binnekort

  te wonen?
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Afvalstoffenheffing:

Per perceel bedragen de lasten van afvalstoffenheffing: € 353,85 per jaar (meerpersoonshuishouden) en € 
303,85 per jaar (eenpersoonshuishouden).





Onroerende zaakbelasting:

Woningen: OZB per eenheid per jaar product

Eigenarenheffing 0,0762%





Rioolrechten: 

Eigenaar per aansluiting per jaar € 228,32

Grootverbruik per M30t/m 50.000 m³ € 1,74

50.001 t/m 100.000 m³ € 1,67

100.001 t/m 150.000 m³ € 1,55

› 150.000 m³ € 1,40




Telefoon: 030-2862150, www.utrecht.nl Gemeente Utrecht, Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen, 
Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MA Utrecht.





WATERSCHAPSHEFFING

Deze heffing van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bedraagt per adres jaarlijks € 88,87. 

De verontreinigingsheffing is € 62,50 per vervuilende eenheid en de zuiveringsheffing bedraagt ook € 62,50 
per vervuilende eenheid. Het tarief voor de gebouwde onroerende zaken bedraagt 0,02384 van de WOZ-
waarde.




Inlichtingen: Hoofdkantoor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, Postbus 550, 3990 GJ 
te Houten, telefoon: 030-6345700, www.hdsr.nl(prijspijl 2020)





PARKEERVERGUNNING

zone A 1 € 126,90

zone A 2 €  63,45

zone B 1 €  27,63




Inlichting: Parkeerbedrijf Gemeente Utrecht, Vliegend Hertlaan 1-11, 3526 KT te Utrecht, telefoon: 
030-2864949, www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/kosten De Regio Utrecht bestaat uit de volgende 
17 gemeenten: Abcoude, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, 
Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen, Maarssen), Utrecht, Utrechtse Heuvelrug (Doorn, Driebergen, Leersum en 
Maarn), Vianen, Wijk Bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist.

Woonlasten Gemeente Utrecht 2022

Wijzigingen voorbehouden. Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.



Zodra er overeenstemming is tussen u en de verkopende partij over de prijs, opleverdatum en eventueel overige aanvullende 
voorwaarden zal Welwonend Makelaardij een koopovereenkomst opstellen conform het model van de NVM.


 In deze koopovereenkomst treft u onder meer de volgende clausules:

BELANGRIJKE CLAUSULES
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Notaris

Volgens keuze van de koper (tenzij anders vermeld).





Waarborgsom

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt deze uiterlijk binnen ca. 7 weken na 
ondertekening van de koopovereenkomst gestort in handen van de notaris een bedrag ter grootte van 10% 
van de koopsom. In plaats van een waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie doenstellen, 
mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is en is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.





Oplevering

In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken zichtbare en onzichtbare gebreken  (voor  
zover  bij  de  verkopende  partij  niet  bekend)  heersende-/  leidende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en 
vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.





Baten en Lasten

Lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerend zaakbelasting wegens het feitelijk 
gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.





Notaris kosten

Indien de kosten die door de notaris in rekening zullen worden gebracht en die verbandhouden met de 
aflossing van overbruggingsleningenen/of aflossingen  doorhaling van verkopers hypoth(e)k(en) en/of 
beslagen die op het verkochte rust(en), meer bedragen dan: 

- €10,--per telefonische overboeking;

- €45,--voor het opvragen ven (een)aflossingsnota(‘s) bij de hypotheek-/kredietverstrekkende instantie(s) 

   per aflossing;

- €175,--*) per akte van gehele doorhaling;

- €225,--*) per akte van gedeeltelijke doorhaling;

Dan zal de koper dit meerdere voor zijn rekening nemen. Deze extra kosten zal de notaris op de afrekening ter 
zake van de levering direct door berekenen aan de koper. Dit artikel is tevens van toepassing indien er 
administratiekosten, kantoorkosten en/of beheerkosten in rekening gebracht worden. 
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Notaris kosten vervolg

Alle bedragen zijn inclusief BTW en de twee laatstgenoemde bedragen tevens inclusief kadastraal recht. 
Genoemde kosten zijn  gebaseerd op bedragen  zoals die algemeen  en  redelijkerwijs door notarissen bij een 
verkopende partij in rekening worden gebracht voor de betreffende verrichtingen. Indien de door de koper 
aangewezen notaris voor de betreffende verrichtingen meer aan kosten in rekening brengt dan genoemde 
bedragen, komt het meerdere voor rekening en risico van koper.




*) kosten van inschrijving ad €7.97 (worden niet belast met BTW) niet inbegrepen.





Ouderdomsclausule

Koper verklaart bekend te zijn met de ouderdom van de woning, wat betekent dat de eisen die aan de 
bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen.Tenzij de verkoper de 
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat zij niet in voor de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, 
water en gas, voor de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht, afwezigheid van 
ongedierte, schimmels etc. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op 
het normale gebruik. Wij zullen alle medewerking verlenen om op verzoek van de koper een bouwtechnische 
keuring te laten uitvoeren door een erkend bedrijf.





Meetinstructie

De woning is opgemeten conform de branchebrede meetinstructie. De meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
meetinstructie sluit verschillen in meet uitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatie 
verschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Koper vrijwaart verkoper alsmede de 
medewerkers van Welwonend Makelaardij van alle aansprakelijkheid terzake van eventueel later te 
constateren verschillen in maatvoering van zowel gebruiksoppervlakte als inhoud van de woning."





Algemeen

Aan deze verkoopinformatie is de groots mogelijke zorg besteed, desondanks is het mogelijk dat er 
onjuistheden in vermeld staan. Tekst, maten, tekeningen en andere gegevens zijn slechts indicatief. Aan 
eventuele onvolledige of onjuiste informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u naar aanleiding van eerder genoemde clausules vragen heeft of u heeft vragen met betrekking tot overige clausules in de 
koopovereenkomst kunt u zich natuurlijk altijd tot een van onze makelaars wenden. Zij zullen een en ander zo helder mogelijk voor u trachten 

toe te lichten.

BELANGRIJKE CLAUSULES



Wij zijn de makelaar met kleur!

Welwonend


Welwonend is geboren uit passie voor de makelaardij en

de wens wat kleur te brengen in de aan-en verkoop van

onroerend goed.




Ervaring, kennis en kunde staan wat ons betreft niet in de weg 
van originaliteit, creativiteit en vrolijkheid. Wij concentreren 
ons op het gebied tussen de A2 en de A12 waar we feilloos de 
weg weten.

Kleurige bedoening


Wij zijn gevestigd in een sfeervol pand naast de woning van 
Elly en Thomas, dat ook als atelier wordt gebruikt. Het is 
binnen dus eveneens een kleurige bedoening met regelmatig 
wisselende exposities.




We hebben genoeg ruimte om rustig met elkaar te praten en 
lekkere verse koffie/thee/fris te nuttigen. Kom maar eens 
langs, dat vinden we gezellig. Je kunt ons altijd bellen en we 
zijn ook bereid bezichtigingen te doen in de avond of in het 
weekend. Mits het niet te donker is natuurlijk. Flexibiliteit zit 
ons in ‘t bloed en we zijn niet gebonden aan kantoortijden.

Wij passen ons zoveel mogelijk aan jouw werktijden aan.

Je vindt ons op...


Smalle Themaat 24 A

3451 SW Vleuten

Vind jij de weg naar


ons bijzondere kantoor?


Leuk, tot gauw!

030-6666123

info@welwonend.nl

Elly

Leandra

Thom
as

Femke

Esther
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Originele campagnes


Wij vinden dat het makelaarsvak professioneel en klantgericht moet

worden uitgevoerd. Maar dat betekent niet dat het saai hoeft te zijn. 

De campagnes van Welwonend zijn daarom altijd met een knipoog.

Maar ze raken wel de kern van onze manier van doen. Warm, zakelijk 

en met ruimte voor humor. 




Wij geloven dat we beter huizen kunnen verkopen als we origineel zijn.

En een beetje humor helpt om het ijs te breken. Neem gerust contact met

ons op. En ontdek hoe serieus we de  verkoop van jouw huis aanpakken.



Thomas van Gool

Elly Verkleij

Smalle Themaat 24a

3451 SW Vleuten




030-6666123




info@welwonend.nl

www.welwonend.nl


