
 
 
 
• nieuw geplaatst in febr 2017 
- ingebouwde koelkast met vriesvak erin (de 2 bovenste keukendeuren op de keuken-foto zijn samen de koelkast 
en gaan samen open) 
AEG koelkast SKS61240 s2 
 
- keramisch kookplaat met 4 vuren, en timer per vuur 
AEG kookplaat HK634020 fb 
 
- standaard grootte vaatwasser:  
AEG vaatwas F56322 imo 
 
- oven is NIET vernieuwd, werkt eenvoudig maar prima: 
1 knop voor gril boven, onder of geen 
1 knop voor temperatuur 
1 knop voor lichtje 
 
 
 
• vervangen in 2017 
- rolgordijntjes aan de dakramen = 2 in woonruimte + 1 in slaapkamer 
 
 
 
• verwarming en warm water 
- eigen gasketel in berging 
 
 
 
• min-punten 
- zet-barsten in een aantal tegels (kleintjes aan de keuken en in de rode slaapkamer, in de living zijn er grotere, 
de meeste onder de mat) 
 
- 1 licht schakelaar in (rode) slaapkamer heeft onbekende functie. 
(De standaard schakelaar aan de deur werkt gewoon) 
 
- groot raam in 2de slaapkamer (aan het terras) heeft in het midden vocht tussen de het dubbelglas 
 
 
 
• momenteel nog lopend 
 
- uitzoeken vanwaar kleine waterlek bij onderbuur van komt: 
 - 4 keer gebeurd, verspreid over 7 jaar 

- laatste keer: febr 2020 
- locatie = ergens aan schuifraam van het terras 
- met afspuiten met hogedrukreiniger en extreem veel water van de terrastegels was er geen lek 

 
 
 
 
• ivm de hele woning (gezamenlijk met de 4 eigenaars) 
- het dak vd garages heeft nieuwe bovenlaag gekregen in 2019 
- kelder wordt binnenkort waterdicht gemaakt, hiervan is het deel wat ik persoonlijk moest betalen al betaald. 
 
 
 
• Huidig huurcontract: 
 
Als korte termijn huurcontract van 1 jaar gestart (1 jan 2019 - 31 dec 2019) 
En is stilzwijgend verlengd geweest. 
 
De huurprijs is nu 850 euro per maand, en er zijn geen vaste kosten. 
(De koper dient het huurcontract over te nemen.) 


