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VRAGENLIJST VOOR DE VERKOOP VAN EEN WONING

Het doel van deze vragenlijst
Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verkoper verplicht bent om uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning, ook
als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. De informatielijst beoogt niets anders dan vorm, inhoud en structuur
te geven aan de mededelingsplicht van u als verkoper. De mededelingsplicht strekt niet verder dan dat u als verkoper ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat u bekend is omtrent de woning.
Als gebreken en dergelijke tijdig gemeld worden, kan uw NVM-makelaar ervoor zorgen dat daarover goede afspraken met
de koper gemaakt worden. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde gebreken geheel voor rekening en risico van koper
komen. Als het gebrek niet ter sprake komt loopt u het risico dat de koper u daar achteraf alsnog aansprakelijk voor stelt.
De lijst is bedoeld om u te helpen bij het verzamelen van informatie over de woning. Vul de lijst daarom volledig en naar
waarheid in.
De gegevens uit deze lijst worden vertrouwelijk verwerkt, met passende technische en organisatorische maatregelen. De
informatie wordt enkel gebruikt in het kader van de door u verstrekte opdracht tot dienstverlening tot verkoop van uw
woning. Informatie die met derden gedeeld wordt, wordt enkel gedeeld als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming van
de koopovereenkomst of als er een wettelijke plicht aanwezig is. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u
naar onze privacyverklaring.

De lijst is onderverdeeld in twee delen.
Het eerste deel bevat onder meer vragen over de financiering van het pand en is alleen bestemd voor u en uw NVM-makelaar.
Boven deze vragenlijst staat: vragenlijst over de verkoper.
Aansluitend aan deze vragenlijst is een pagina opgenomen over aan te leveren stukken. Heeft u één van de benoemde
stukken reeds overhandigd dan hoeft u dit uiteraard niet nogmaals te doen.
Het tweede deel bevat vragen over de toestand van de onroerende zaak en wordt verstrekt aan de koper, bijvoorbeeld bij de
koopakte. Boven deze vragenlijst staat: vragenlijst over de woning.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw NVM-makelaar. Stuur de ingevulde lijst vervolgens zo spoedig mogelijk op.
Want, ‘voorkomen is beter dan genezen’.

