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C -egfa karts ezed tgil negeleg madbO ni laartne
w -iub ed raan u slA .egarag tem gninownessut etkre
t gninow ed u teiz nad tkjik gninow ed nav otofne  
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b gninow ed neraj nepolegfa ed ni nebbeh srenowe  
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v ed ,nenjizok fotstsnuk nav neizroov si gnipeidre  
b po nednaw ella ne ,dwuobegtiu si remakda  
d nav neizroov njiz gnipeidrev etsree ne nedeneb e  
s neizroov sleed si dnorg enageb eD .krewcuts kart  
v dgelegnaa gnimrawrevreolv si re ne ,eitalosireolv na  
w .reolv CVP enredom nee tem tkrewegfa si ekle  
S tid si niutrethca ed ni egarag etorg nee tem nema  
e tnuk reih ,nessulk et tein u tfeoh reiH .snaknetiub ne  
u  .ni oz 
 
D retkoD ed naa negeleg laartnec reez si gninow e  
L -pool po tgil gninow eD .madbO ni 06 taartsnamho
a madbO nav noitats teh ne nreksprod ed nav dnatsf  
v raan tfeeh gnidnibrev etcerid niert ed tem u raawna  
H jibreih kneD .truub ed ni si sellA .raamklA ne nroo  
a ne strasiuh nee tem murtnecsdiehdnozeg nee na  
e .nelohcssisab ne netkramrepus ,keehtopa ne  
K   !tcefrep si eitacol ed koo motro
 
B -retem ed tot gnageot u tfeeg lah eD :dnorg enage
k   .teliot teh ne ,nevob raan part ed ,tsa
V remaknoow eD .remaknoow u tdeerteb lah ed tiuna  
i tiunav ne negeleg gninow ed nav tnakroov ed naa s  
d eD .niutroov edgelegnaa ed po thciz u tfeeh raa  
r -aktee ed tem gnidnibrev ni taats nekuek nepo emiu
m .naatstno si nekueknoow troos nee re tadoz re  
V  .niutrethca ed tot gnageot u tfeeh nekuek ed tiuna
 
D -reolv nav neizroov si gnipeidrevnedeneb eleheg e
v enredom nee tem tkrewegfa si eklew gnimrawre  
P enageb eleheg ed revo tpool reolv ezeD .reolv CV  
g -tiu egitsur ne ekkarts nee tfeeg tad ne rood dnor
s -egfa karts njiz dnofalp teh ne nednaw eD .gnilart
w po si dnorg enageb ed po gnidelkebmaar ellA .tkre  
m -fadnaw ne reolv ed jib tcefrep tsap ,tkaameg taa
w -uek nepo eD .gninow ed ni rethca tfjilb ne ,gnikre

k ne enredom nee ni dreovegtiu ne miur kjilreeh si ne  
l oZ .stein tkeerbtno nekuek ed nI .gnilletsruelk ethci  
h ,nortengam ,nevo nee revo gnikkihcseb ed u tfee  
k -eitcudni nee ne ressawtaav ,eitanibmoc seirv-leo
k la mo etmiurtsak edneodlov re si redreV .taalpkoo  
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1 -akpaals emiur kjilreeh eird u tdniv reiH .egate e
m -ria nav neizroov si remakpaals etstoorg eD .sre
c karts ne sooldjit si gnipeidrev ezeD .gninoitidno  
a ed pO .gnaheb ne nednaw etcutseg tem tkrewegf  
g reolv taanimal ethcil eioom nee tgil gnipeidrev elehe  
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D .part etsav nee tem nekiereb et si egate edeewt e  
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w snevet si egate ezed pO .regord ed ne enihcamsa  
d -eidrev ezeD .dreeutiseg remakpaals emiur edreiv e
p leeheg ne gnimrawrev nav neizroov ,sejten si gni  
n  .nekrew et fa redrev thcizni negie raa
  
T -artsebreis nav neizroov si niut niutrethca eD :niu
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n tfeeh niut ed tiunaV .niut ed ni ruelk ne neorg egido  
u lewoz ne miur reez si ezeD .egarag ed tot gnageot  
v nee aiv sla ruedegarag erabneideb hcsirtkele ed ai  
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d nee ne gnitartsebreis nav neizroov si niutroov e  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 oktober 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Obdam
A
2034

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Dr Lomanstraat

 

K   traak elartsada



D  06 taartsnamhoL retko
O   madb

B  ETMIUR ERABKIHCSE
I gninow duohn  4  ³m 60
W etkalvrepponoo  1  ²m 41
E etmiurgreb enretx  2  ²m 1
P ettoorg leecre  1  ²m 16
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                               
V :neduohebroo  si dfeertseg leweoH  
n ekjilegom gidluvgroz oz nee raa  
w -egeg erabkihcseb ed nav evagree
v nedrow naagegtiu nav re teom ,sne  
d feitacidni sthcels ednaatsnevob ta  
i ,nellatraaj ,negardeb( snevegeg ed .s  
o -rev njiz nennuk ).cte negnivjirhcsm
k .thcardrevo egnilednom rood neger  
D -skeozredno negie njiz tfeeh repok e
p meh roov eid nekaz ella raan thcil  
v  .njiz gnaleb na

D  .dieleg ne dreeheb kjileknahfano tdrow rootnak redeI :remialcsi
D   .diehkjilekarpsnaa neeg roovreih nedraavnaa jiW .njiz drevelegnaa tnalk ed rood eid snevegeg po dreesabeg si gninow ed revo eitamrofni e
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A  EITAMROFNI ENEMEGL
W gnino  T  gninownessu
S remmunsiuh ne maantaart  D  06 taartsnamhoL retko
P staalpnoow ne edoctso  1  madbO VT 317
B raajwuo  1  279
 
E  EITAMROFNI LEBALEIGREN
S gnimrawrev troo  C  letek-v
E lebaleigren  C 
E tem ne tot gidleg taacifitreceigren    2302-21-82

B .K.K --,000.563 € FANAV NEDEI   

E  EITAMROFNI ARTX
A -tiu teom eitamrofni etkertsrev repokrev ed ne XAM/ER rood ell
s tot ne gelrevo redan tot gnigidontiu nee sla nedrow neizeg dnetiul  
h  .dob nee nav negnerbtiu te
 
E :nedehraabtsneidfr  -fre leecrep teh .q.c gninow ed po re neidnI
d -nideb eredna fo/ne negnithcilprev eveitatilawk , nedehraabtsnei
g ed jib dneroheb egaljib sla repok ed po revo ezed naag ,netsur ne  
k .sjiwebsmodnegie teh nav mrov ed ni latseem ,dletseg etkapoo  
K  :etkapoo B -erdraadnats ed nedleg nekarpsfa eredan sneduohe
g dletsegpo si eid ,etkapook ledom ed ni nemokroov ezed slaoz sle  
d  XAM/ER ne-OBV roo
W :eitnaragknab/mosgrobraa  ne %01 tgaardeb mosgrobraaw eD  
d -ret edletsegtsav ed nennib siraton ed naa naadlov nedrow et tnei
m  )tsmokneerevopook ed ni nemonegpo( .nji
O  :nedraawroov ednednibtn E nekam et repok ed rood leeutnev  
v nedrow )keehtopyh nee nav negjirkrev teh slaoz( neduohebroo  
a  .nekorpsegfa njiz negnilednahredno ed ni ezed sla dlemrev neell
M  :elusualctee K ³m ne ²m nevegegpo tad dnekeb eem re si repo  
m -eleg ed tgjirk repoK .njiz netam acric deogretsiger teh nav neta
g -okrev ne repokreV .nellets et tsav ne netem et an flez mo diehne
p -nikjiwfa eleutneve roov kjilekarpsnaa remmin njiz raalekam dne
g  .ne
O  :elusualcsmodredu I -revopook ed ni laz gnissapeot nav neidn
e  .nemonegpo nedrow elusualcsmodreduo nee tsmokne
B  :medo H ni hciz tad dnekeb tein raalekam sneid ne repokrev si te  
d teh eid nedniveb neffots edneginiertnorev leecrep teh nav dnorg e  
g -egsed tdrow repok taadidnak eD .nerednihrev nenow sla kiurbe
w -medob nee netsok raah/njiz po dletseg diehnegeleg ed ni tsne
o  .nereovtiu netal et keozredn



                                                                                                                                     
Waarom een biedlogboek? 

Vanaf januari 2023 moeten alle erkende makelaars aangesloten bij een brancheorganisatie werken met een 

biedlogboek. Dit biedlogboek is destijds door minister Ollongren verplicht gesteld om misstanden in de 

makelaardij te voorkomen en een transparant overzicht voor alle bieders te kunnen aanbieden.  

 

Wat is een biedlogboek? 
 

Het biedlogboek is een digitaal overzicht waarin alle stappen in het verkoopproces terug te vinden zijn. Dankzij 

dit logboek kunnen alle bieders achteraf inzien welke biedingen er ingezonden zijn voor een woning en zo 

nodig het verkoopproces controleren. 

 

Wat staat er in een biedlogboek? 
 

In het logboek zijn er altijd een aantal standaardelementen terug te vinden. Om te beginnen worden alle 

biedingen (geanonimiseerd) getoond met een exacte datumweergave. Naast de hoogte van het bod zijn ook 

eventuele voorbehouden en verhuiswensen in te zien. Na het gunnen van de woning wordt tenslotte het 

‘winnende’ bod getoond. 

 

Wanneer wordt het biedlogboek gedeeld?  

Het logboek wordt altijd pas achteraf gedeeld wanneer de koop ‘finaal’ is. Dit kan zijn na de drie dagen 
wettelijke bedenktijd, of na het verstrijken van de voorbehouden als deze zijn opgenomen in het winnende 
bod. Vooralsnog is dit alleen zichtbaar voor kandidaten die daadwerkelijk hebben geboden op een woning. Alle 
kandidaten ontvangen uiteindelijk een uitnodiging van Eerlijk Bieden om het logboek in te zien. Ten behoeve 
van de privacy zijn alle persoonsgegevens en herleidbare details geanonimiseerd. Op deze manier kan een 
duidelijke transparantie aan alle bieders worden gegeven. 

  

Hoe werkt het biedlogboek? 

RE/MAX Connect werkt met het biedlogboek van het platform “Eerlijk bieden”. Heeft u een woning bij een van 
de makelaars van RE/MAX Connect bezichtigd en wilt u graag een bod uitbrengen?  

Stuur een mail naar daanhappe@remax.nl voor de speciale link van de woning om een bieding te kunnen 
uitbrengen.  

Vanuit de link komt u automatisch op de website van “Eerlijk bieden”. In deze omgeving kunt u bij de 
desbetreffende woning een bod uitbrengen. Naast uw contactgegevens kunt u hier de bieding en de 
voorwaarden opgegeven voor de betreffende woning.  

Op het platform heeft de makelaar de volgende mogelijkheid opgegeven: 

A. Regulier bieden, dus één op één onderhandelen of 

B. Verkoop bij inschrijving met een vaste sluitingsdatum voor het indienen van een bieding.   

 

Nadat u heeft geklikt op de groene balk: “verstuur bod naar makelaar” ontvangt de makelaar via de mail uw 
bieding. De makelaar zal dan contact met u opnemen. Behalve bij verkoop bij inschrijving, dan worden de 
biedingen pas na de sluitingsdatum opengesteld en zult u na de sluiting bericht van de makelaar ontvangen 
over uw bieding.  

Mocht u er niet uitkomen, schroom niet om contact met uw makelaar op te nemen om u te helpen met het 
biedingsproces.  
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A nevegeg ed nav gnidielnaa raan re nethcoM .gninow ezed ni esseretni ed roov neknadeb u ki liw tsreerell  
i pookrev ed dleebroovjib revo tfeeh negarv u sla koO .nelleb djitla jim u tnuk nad njiz negarv gon eitamrofn  
v gaarg raad u pleh kI .raabkiereb djitla ki neb gninow ewuein nee nav nepoknaa teh fo gninow negie wu na  
b  .ji
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E d  ln.xamer@eppahnaa

D  eppaH naa
B   33 taartsrekci
1   draawoguhreeH DE 107
E d  ln.xamer@eppahnaa

w  ln.eppahnaad.ww

D  eppaH naa

D
 10000_80381700-

C
M

R-


