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Naam: 

Geboortedatum: 

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

Email: 

Geef in de rechterkolom aan wat van toepassing is. 

Vraag 
 

 

1. Mijn huidige woonsituatie: 
 (meerdere antwoorden mogelijk indien sub lid) 

o Thuiswonend 

o Huurhuis particulier (commerciële verhuur) 

o Huurhuis Woningstichting 

o Starters koopwoning 

o Koopwoning 

o Anders, nl…………………………………… 

2. Ik zoek een huis: 

o Voor mij alleen 

o Voor mij en mijn partner 

o Voor mijn gezin, totaal aantal personen………. 

3. Welke prijsklasse kies je voor je woning? 

o < € 200.000 

o € 200.000 - € 250.000 

o € 250.000 - € 300.000 

o € 300.000 -€ 400.000 

o > € 400.000 

o Exacte budget op basis hypotheekberekening, 

namelijk: € ………………………………………………………… 

4. Welk soort woning wil je? 
 
Houdt hierbij rekening met het budget dat je ter 
beschikking hebt. 

o Grondgebonden (eengezinswoning) tussenwoning 

o Grondgebonden (eengezinswoning) hoekwoning 

o 2 onder 1 kap 

o Vrijstaande woning 

o Maakt niet uit 

o Anders, namenlijk………………… 
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5. Hoeveel slaapkamers wens je op de begane grond? 
o 0 

o 1 

6. Waar wens je de badkamer?  

o Op de begane grond 

o Op de verdieping 

o Op zolder 

7. Hoeveel slaapkamers wens je op de verdieping? 
(Aantal kamers op de verdieping, uitgezonderd de 
badkamer.) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

8. Hoeveel slaapkamers wens je op de zolder? 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

9. Wil je een vaste trap naar zolder? 
o Ja 

o nee 

10. Wat zijn je parkeerwensen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Op eigen grond (onoverdekt) 

o In een eigen garage 

o Onder een carport  

o Op een parkeerplaats voor het huis 

o Geen voorkeur 

11. Wil je een uitbouw aan de voorzijde van de woning? 

o Ja 

o Nee 

o Geen voorkeur 

12. Wil je een uitbouw aan de achterzijde van de 
woning? 

o Ja 

o Nee 

o Geen voorkeur 

13. Dak voorkeur: 
o Schuin dak 

o Plat dak 

14. Materialen van de gevel 

o Metselwerk 

o Metselwerk met accenten van hout 

o Begane grond metselwerk, verdieping hout 

o Volledig hout 

o Anders namelijk……………. 

15. Welke kavelgrootte zou je graag willen? 
(uitgangspunt grondprijs per m2  
Starterswoning € 161,- incl BTW 
Overige woningen € 255,- incl BTW 
 

o 120 m2 – 150 m2 

o 150 m2 – 170 m2 

o 170 m2 – 190 m2 

o 190 m2 – 230 m2 

o Anders ……. 
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16.  Hoe wil je de woning gaan opleveren? 

o Volledig afgebouwd (instap klaar) 

o Zonder keuken en sanitaire inrichting 

o Casco (alleen metselwerk, binnenmuren en dak) 

17. Ben je bereid om te investeren in milieuvriendelijk  
 bouwen? 
(Boven op wettelijke norm). 

o Ja 

o Ja, indien kostenneutraal 

o Nee 

18. Vind je het belangrijk dat er mogelijkheid is tot 
uitbreiding van de woning in de toekomst? (ruimte voor 
aanbouw, zolder, etc.) 

o Nee 

o Ja, (specificeer)……………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

19. De voorkeur gaat uit naar: 

o Woonkamer aan de straat / keuken aan de tuin 

o Keuken aan de straat / woonkamer aan de tuin 

o Geen voorkeur 

20. De voorkeur gaat uit naar: 

o Open keuken aan de woonkamer 

o Gesloten aparte keuken 

o Open keuken met optie bijkeuken  

o Geen voorkeur 

21. Hoe denk je over het regelen van schilderwerk 
(buiten)? 

o Gezamenlijk 

o Individueel 

o Liever geen schilderwerk 

22. Hoe denk je over het regelen van erfafscheidingen? 
o Gezamenlijk 

o Individueel  

23.  Vind je het belangrijk dat iedereen dezelfde stijl 
woning heeft?  

o Ja, het hele project 

o Ja, per blok / rij 

o Nee, per huis te bepalen 

 
 

 

Bedankt voor het invullen van de enquête! 
Met het insturen van deze enquête ben ik akkoord met het feit dat deze enquête puur ter indicatie van de woonwensen is. Aan 

deze enquête kunnen derhalve dus ook geen rechten worden verleend door een der partijen.  

 

Enquête graag opsturen naar: info@cpomeerdel.nl 
 


