
 

 
 
 

Checklist 
Woningbezichtiging 
Je gaat kijken bij een woning. Spannend! Vaak krijg je zoveel informatie dat je dingen vergeet te vragen. Wij helpen je graag 

met deze checklist. 

Datum: 

Adres: 

Vraagprijs: 

Wat viel jou op tijdens de bezichtiging? 

Pluspunten van de woning: 

1. 

2. 

3. 

Dit is iets minder aan de woning: 

1. 

2. 

3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Eerste indruk  

De buurt  
 
GEVOEL IN DE STRAAT 
Veilig / onveilig  
Druk/ rustig  
Overig:  
 
 

 
VOORZIENINGEN DICHTBIJ 
      supermarkt school/kinderdagverblijf    openbaar vervoer 
Overig: 

 
 

 
PARKEERRUIMTE  
ja / nee  gratis   betaald  vergunning nodig 
 
VOOR HOEVEEL AUTO’S 

 
 
Eerste indruk  

De woning  
 
 
VAN BUITEN 
Staat van de kozijnen / schilderwerk?  goed  matig  kan nog wel / direct kosten 
 
Hoe ziet het dak eruit?   goed  matig   kan nog wel / direct kosten 
 
Scheuren in de muren?   ja  nee 
Hoe oogt de tuin?    goed  matig  kan nog wel / direct kosten  
Staat van schuur / garage?   goed  matig  kan nog wel / direct kosten 
 

VAN BINNEN 
Ziet de woning er goed afgewerkt uit?  ja  nee 
Vochtplekken zichtbaar?   ja  nee 
Scheuren in de muren?   ja   nee 
Vloeren     goed  matig  kan nog wel /  direct kosten 
Muren     goed  matig  kan nog wel / direct kosten 



 
 
 
Duurzaam wonen 
 
Welke energiebesparende                 gevelisolatie 
maatregelen zijn er genomen?                             dakisolatie 
                  vloerisolatie 
                  glasisolatie (dubbel, HR of triple) 
                  kierdichting (tochtstip / naden dicht) 
                  zonnepanelen, ja? Hoeveel…………….   Eigendom/huur 
                  zonneboiler 
      
 
Energielabel:  
 

Verwarming 
         Cv-ketel  
 
Leeftijd:   onderhoudscontract: ja / nee       radiatoren/ vloerverwarming 
 
 
         Warmtepomp 
 
Leeftijd: 
 
         Hete lucht verwarming 
 
Leeftijd: 
 
       Anders, namelijk: 
 
 
         Ventilatie 
 
Mechanisch ja / nee   onderhouden  ja / nee  

 
 
Onderhoud & verbouwen   
 
Wil / moet je gelijk verbouwen?    ja   nee 



Welke verbouwingen zijn mogelijk?   Uitbouw  dakopbouw  dakkapel  
 
Is er een (begaanbare) kruipruimte?   ja     nee 
Badkamer / toilet aan vervanging toe?   ja, binnen                jaar   nee   
Keuken aan vervanging toe?          ja, binnen                jaar   nee  
     
 

      Apparatuur keuken:  Vervangen? 
                   Vaatwasser         
      Koelkast 
      Vriezer 
      Oven 
      Magnetron 

     
   

 
 
 
 
 

Praktisch wonen  
 
Is er voldoende ruimte voor de toekomst?     ja    nee 
Voldoende stopcontacten en op praktische plekken?    ja    nee 
Voldoende lichtpunten?      ja   nee 
   
 

Navragen bij verkoper en/of gemeente  
Geluidsoverlast buren? 
Zijn er gebreken bekend? Zo ja, welke? 
 

 
 
Wat is de staat van de fundering?  goed    matig    slecht  
Sprake van verontreinigde grond?  ja    nee 
Ondergrondse (olie)tank aanwezig?  ja    nee 
 

 
Als je de woning voor andere doelen wilt gebruiken dan wonen, vraag dan naar de bestemming 
Bestemmingsplan: plannen in de omgeving?  
Zijn er beperkingen vanuit de overheid? 
Bijvoorbeeld monument, beschermd stads- of dorpsgezicht. 
 
Sprake van aanschrijving door gemeente? 
Bijvoorbeeld de eigenaar moet van de gemeente 
bepaald onderhoud plegen.  
 

TIP 
VRAAG BIJ DE VERKOPENDE NVM MAKELAAR OM EEN KOPIE VAN DE 

VRAGENLIJST DIE DE VERKOPER HEEFT INGEVULD. 

ALS ER EEN VRAGENLIJST IS, DAN BEANTWOORD DIE DE VOLGENDE VRAGEN. 

 



Sprake van erfdienstbaarheid? (bijv. recht van overpad) 
Kloppen de grensafscheidingen met de kadastrale grenzen? 
De grensafscheidingen kun je ook controleren 
bij het Kadaster. 

 
Appartement kopen 
 
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.  

• Lees de stukken van de VVE die op de woningwebsite staan. 

• Lees de NVM-vragenlijst (ook op de eigen woning website). 
 
 
 
 

Kunnen wij je helpen? 
 

• Vraag de makelaar naar de biedingsprocedure 

• Vraag de makelaar of een bouwkundige keuring is gedaan 

• Vraag jouw hypotheekadviseur naar een laatste update van jouw financiële mogelijkheden voordat je gaat bieden, of vraag een 
second opinion 

• Vraag jouw aankoopmakelaar om een advies 
 
 

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

Notities  


