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Per vraag maar één antwoord
aankruisen, tenzij anders is
aangegeven.

Invullen met een donkerblauwe
of zwarte pen.

Als u een fout maakt, dan het
vakje gewoon zwart maken.

Letters en getallen binnen de
vakjes schrijven

Bewoners nieuwe woningen

Voor u gaat invullen. . .

Deze vragenlijst is bedoeld voor
de

van de hoofdbewoner.
hoofdbewoner of eventuele

partner

U hoeft niet alle vragen in te vullen.
Een aantal vragen zal voor u niet van
toepassing zijn. De route door de
vragenlijst staat bij de vragen aan-
gegeven.

Voor u gaat invullen. . .

Onderzoek



Bent u de eerste bewoner van deze nieuwbouw-
woning?

eigenaar

onderhuurder

2

3

ja

nee

1 1

2

huurder 1Bent u van deze woning:

Voor u gaat invullen. . .

Algemene vragen

2

einde vrgl

einde vrgl

2

Bent u echtgenoot/vaste partner of de ouder
in het huishouden?

ja

nee

1

2

Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat
dan het huishouden waartoe u behoort?
Kinderen die op kamers wonen niet tot het
huishouden rekenen.

Voor u gaat invullen. . .

1. Samenstelling van het huishouden

personen

Hoe is uw huishouden samengesteld? echtpaar/vaste partners
zonder thuiswonende kinderen 1

2
echtpaar/vaste partners
met thuiswonende kind(eren)

echtpaar/vaste partners met thuiswonende
kind(eren) en met ander(en) 3

4echtpaar/vaste partners met ander(en)

één ouder met thuiswonende kind(eren) 5

één ouder met thuiswonende kind(eren) en
met ander(en) 7

8
een andere samenstelling (dus niet echtpaar/
vaste partners of één ouder)

‘1’ ingevuld, verder met vraag 1.4

Bent u: man

vrouw

1

2

Wat is uw geboortedatum?

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

naar vr. 1.4

naar vr. 1.6

dag maand jaar

‘Nee’ ingevuld? De vragenlijst is bedoeld voor
eerste bewoners van deze nieuwbouwwoning.
U valt helaas niet in de doelgroep van ons
onderzoek.
We danken u voor de genomen moeite.

‘Onderhuurder’ ingevuld? De vragenlijst is
bedoeld voor de huurder of eigenaar van deze
nieuwbouwwoning.
U valt helaas niet in de doelgroep van ons
onderzoek.
We danken u voor de genomen moeite.
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Heeft u bij vraag 1.1 aangegeven dat uw huishouden uit 2 of meer personen bestaat?
Vult u dan onderstaande tabel in met de gegevens van de overige huishoudleden.
Als uw huishouden uit meer dan 8 personen bestaat, wilt u dan in ieder geval de gegevens van het oudste en het
jongste kind invullen?
In de kolommen en kunt u het juiste antwoord
aankruisen.

geslacht, burgerlijke staat relatie ten opzichte van hoofdbewoner

GeslachtGeboortedatum

dag maand jaar

Per-
soon

Burgerlijke staat Relatie t.o.v. hoofdbewoner

Geregistreerd partnerschap?
Kies dan voor gehuwd

Pleeg- en stiefkind telt
als kind

man

vrouw

1

2

gehuwd

voor de wet gescheiden

1

2

verweduwd 3

nooit gehuwd geweest 4

partner kind

anders, nl.
2

man

vrouw

1

2

gehuwd

voor de wet gescheiden

1

2

verweduwd 3

nooit gehuwd geweest 4

partner kind

anders, nl.
3

man

vrouw

1

2

gehuwd

voor de wet gescheiden

1

2

verweduwd 3

nooit gehuwd geweest 4

partner kind

anders, nl.
4

man

vrouw

1

2

gehuwd

voor de wet gescheiden

1

2

verweduwd 3

nooit gehuwd geweest 4

partner kind

anders, nl.
5

man

vrouw

1

2

gehuwd

voor de wet gescheiden

1

2

verweduwd 3

nooit gehuwd geweest 4

partner kind

anders, nl.
6

man

vrouw

1

2

gehuwd

voor de wet gescheiden

1

2

verweduwd 3

nooit gehuwd geweest 4

partner kind

anders, nl.
7

man

vrouw

1

2

gehuwd

voor de wet gescheiden

1

2

verweduwd 3

nooit gehuwd geweest 4

partner kind

anders, nl.
8

1.6
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Onder voltooid verstaan we: afgesloten met
een diploma of getuigschrift.

Voor u gaat invullen. . .

2. Opleiding

geen 01

02lagere school, incl. speciaal onderwijs (bijv. LOM, BLO)

LBO (LTS, LEAO, LHNO, huishoudschool, ambachtschool) 03

04VMBO, basis-, kader-, gemengde leerweg

VMBO, theoretische leerweg of
MAVO (ULO, MULO, IVO, IVKO, middenschool) 05

06HAVO

MBO (MEAO, MSPO, MTS, BOL, BBL) 07

08VWO (Atheneum, Gymnasium, HBS, MSVM, MMS)

HBO (HTS, HEAO, MO-A, Pedagogische Academie) 09

10Universitaire opleiding (doctoraalexamen, bachelor, master)

Andere opleiding in het buitenland 11

13Geen antwoord

Wat is de hoogst
voltooide opleiding
van uw partner?

2.1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Als u een partner heeft:

13

Wat is uw hoogst
voltooide opleiding?

In welk jaar is met de bouw van uw woning
gestart?

geen antwoord 2

Voor u gaat invullen. . .

3. Nieuwe woonsituatie

3.1

Anders 12 12
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Is er een woning of ander gebouw gesloopt
op de plek waar uw woning nu staat?

ja

nee

geen antwoord

1

2

3

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

geen antwoord

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

En in welke maand?

In welk jaar hebt u de woning
betrokken?

geen antwoord 2

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

geen antwoord

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

En in welke maand?

3.2

3.3

3.4

3.5
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In wat voor type woning woont u?

Voor u gaat invullen. . .

4. Kenmerken van de nieuwe woning

1

2
een flat, etagewoning, appartement,
maisonnette, bovenwoning, benedenwoning

een boerderij, woning met
tuindersbedrijf 3

4

een woning met aparte winkel, kantoor-,
praktijk- of bedrijfsruimte

een wooneenheid met gezamenlijk gebruik
van keuken of toilet 5

6geen van deze

Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw waarin
de woonruimte/woning ligt? U moet daarbij de
kelder en begane grond niet als verdieping tellen.
De zolder moet u wel meetellen.
Indien er geen verdiepingen zijn, kunt u
0 invullen.

een rijtjeshuis, hoekwoning, vrijstaand, twee
onder een kap, villa, bungalow, landhuis

een vrijstaande eengezinswoning

een 2 onder 1 kap woning

een hoekwoning

een tussenwoning

geen van deze

1

2

3

4

5

In wat voor een soort woning woont u?

een eigen opgang of ingang aan straat

een voordeur in een gedeeld portiek

een voordeur aan een al dan niet overdekte
galerij

geen antwoord

1

2

3

4

Heeft deze woning:

1geen antwoord

Is in het gebouw een personenlift aanwezig? 1

2nee

ja

Op welke verdieping van het gebouw ligt de
woonkamer? U moet daarbij de kelder en
begane grond niet als verdieping tellen.
De zolder moet u wel meetellen.
Indien de woonkamer op de begane grond
ligt, kunt u 0 invullen.

1geen antwoord

Kunt u de woonkamer van uw woonruimte/
woning vanaf de straat bereiken zonder trap-
lopen?

1

2nee

ja

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

naar vr. 4.3

naar
vr. 4.6

naar vr. 4.2

naar vr. 4.6



7

ja, garage (evt. met carport)

ja, carport

nee, geen van beide

geen antwoord

1

2

3

4

Hoort bij uw woonruimte/deze woning een
garage of carport?

eigen terrein

langs openbare weg

parkeerplaats

geen antwoord

1

2

3

4

Heeft u de mogelijkheid om een auto op eigen
terrein te parkeren of moet u een auto langs de
openbare weg parkeren of op een parkeerplaats?

een individuele fietsen- of buitenberging

een gemeenschappelijke fietsen- of
buitenberging

helemaal geen fietsen- of buitenberging

geen antwoord

1

2

3

4

Heeft de woning:

tuin of patio

balkon of dakterras

een andere buitenruimte

helemaal geen buitenruimte

1

2

3

4

Hoort bij uw woonruimte/deze woning een eigen:
Meerdere antwoorden mogelijk.

geen antwoord 5

Hoeveel kamers heeft uw woning?
Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer of
werkkamers mee.

kamers

1geen antwoord

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Kunt u vanuit uw woonkamer zonder traplopen
in de keuken, het toilet, de badkamer en
tenminste 1 slaapkamer komen?

1

2nee

ja

ja, één

ja, meerdere

nee, geen auto

geen antwoord

1

2

3

4

Bezit uw huishouden één of meerdere auto’s?

4.8

4.9



minder dan 20 m2

20-24 m2

25-29 m2

30-34 m2

1

2

3

4

Wat is de oppervlakte van de woonkamer? De
oppervlakte van een eventuele open keuken die
aansluit op de woonkamer moet u niet bij de
oppervlakte van de woonkamer tellen.
Indien u het niet precies weet kunt u een
schatting geven.

35-39 m2

40-49 m2

50 m of meer2

geen antwoord

5

6

7

8

Wat is de totale woonoppervlakte van de woon-
ruimte/woning? Daarbij moet u eventuele buiten-
ruimte, zoals balkon en tuin, niet meerekenen.
Indien u het niet precies weet kunt u een
schatting geven.
Totale oppervlakte is grofweg lengte x breedte
x aantal woonlagen.

minder dan 50 m2

50-69 m2

70-89 m2

90-119 m2

1

2

3

4

120-149 m2

150-199 m2

200 m of meer2

geen antwoord

5

6

7

8

4.15

4.16

8

Nu volgt een aantal vragen over de bouw van
de woning.

Voor u gaat invullen. . .

5. Bouwproces

uzelf

uzelf, samen met een aantal buren of mede-
bewoners

een andere partij

geen antwoord

1

2

3

4

Wie is de opdrachtgever voor de bouw van
uw woning?

bent u huurder van de woning,
verder met vraag 5.5

5.1

5.2
naar
vr. 5.4

ja

nee

1

2

Heeft u inspraak gehad bij de indeling van de
woning?

5.3

naar vr. 5.5



En als u de mogelijkheid had gehad om een
woning te bouwen, samen met een aantal
buren of medebewoners?

1

2nee

ja

Had u de woning dan: 1

2samen met een architect ontworpen

zelf ontworpen

zelf of met medebewoners ontworpen

gekozen uit een catalogus met een aantal
standaardtypen

geen antwoord

1

3

4

Heeft u uw eigen woonruimte/woning:

samen met een architect ontworpen 2

ja 1Als u destijds, voor u uw huidige woning kocht
of ging huren, de mogelijkheid had gekregen
om een eigen woning op een bouwkavel te
bouwen, had u dat dan gedaan?

nee 2

geen antwoord 3

3geen antwoord

3

4geen antwoord

gekozen uit een catalogus met een aantal
standaardtypen

5.4

5.5

5.6

5.7

9

naar blok 6

Als u vraag 5.5 en/of 5.6. met ‘ja’ heeft
beantwoord, dan naar vraag 5.7
Anders, naar blok 6.
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Voor u gaat invullen. . .

6. Geschillen tijdens de bouw

De vragen in dit blok zijn alleen bedoeld voor
bewoners van een koopwoning.

Hebben zich tijdens de bouw van uw woning
problemen voorgedaan?

ja

nee

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Welke problemen hebben zich voorgedaan tijdens de
bouw van de woning?

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

ja nee geen antwoord

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

probleem met betrekking tot de voortgang van de
bouwactiviteiten

probleem met betrekking tot de kaveloppervlakte

probleem met de kwaliteit of afwijking van bestek
of verkoopinformatiefolder

probleem met betrekking tot de prijs

probleem met betrekking tot de uitvoering van
afgesproken meerwerk

afwijking tijdens de uitvoering ten opzichte van
oorspronkelijke bouwplan

faillissement uitvoerend bouwbedrijf

ander probleem

6.1

6.2

naar blok 7



Voor u gaat invullen. . .

7. Geschillen bij of na oplevering

De vragen in dit blok zijn alleen bedoeld voor
bewoners van een koopwoning.

Zijn bij of na oplevering van de woning
problemen en/of gebreken naar voren
gekomen?

ja

nee

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Welke problemen/gebreken zijn bij of na oplevering
naar voren gekomen?

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

ja nee geen antwoord

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

gebreken aan de fundering

gebreken aan de vloeren

gebreken aan de muren

gebreken aan het dak

gebreken aan meerwerk

gebreken aan afwerking, zoals schilderwerk,
timmerwerk of kitwerk

gebreken aan technische installaties, zoals CV
of ventilatie

gebreken aan sanitair of keuken

problemen met de procedure van oplevering

overige gebreken

7.1

7.2

naar blok 8

11



Voor u gaat invullen. . .

8. Energiebesparende maatregelen
en duurzaamheid

Wat is het energielabel van uw woning? A+++

A++

1

2

Nu volgt een aantal duurzame en energie-
besparende maatregelen. Kunt u telkens aan-
geven of er in uw woning of woongebouw
sprake van is? Indien er in uw woning géén
sprake is van de betreffende maatregel, kunt
u dan aangeven of uw voorkeur hier wel naar
uit ging?

duurzame bouwmaterialen?

luchtverversing met warmteterugwininstallatie

een groen dak, een zogenaamd natuurdak?

stadsverwarming?

zonneboiler?

warmtepomp?

een cv ketel die ook elektriciteit opwekt?

zonnepanelen?

zonnecollectoren?

A+

A

3

4

geen antwoord 5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bewust gebruik
van gemaakt in
uw woning?

Had dit wel
uw voorkeur?

8.1

8.2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

12



9. Voorzieningen in de wijk

De volgende vragen gaan over voorzieningen
in uw wijk, en over eventuele plannen voor
nieuwe voorzieningen.
Zijn er in uw wijk voldoende mogelijkheden tot
kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er wel plannen om in de toekomst
kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
te realiseren?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er wel plannen om in de toekomst
basisscholen te realiseren?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er voldoende middelbare scholen op
fietsafstand bereikbaar?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er wel plannen om in de toekomst mid-
delbare scholen op fietsafstand te realiseren?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er in uw wijk voldoende winkels voor de
dagelijkse boodschappen?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er wel plannen om in de toekomst winkels
voor de dagelijkse boodschappen te realiseren?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Op welke manier wordt de warmte in uw
woning verspreid?
Meerdere antwoorden mogelijk.

radiatoren

vloerverwarming

1

2

wandverwarming

convector

3

4

luchtverwarming 5

geen antwoord 6

8.3

naar vr. 9.3

naar vr. 9.7

naar vr. 9.9

13

Zijn er in uw wijk voldoende basisscholen? ja

nee

1

2

geen antwoord 3

9.3 naar vr. 9.5



Zijn er in uw wijk voldoende culturele ontmoe-
tingscentra, zoals buurthuis, kerk en moskee?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er wel plannen om in de toekomst dergelijke
ontmoetingscentra te realiseren?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er voldoende sportvoorzieningen op
fietsafstand bereikbaar?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er wel plannen om in de toekomst sport-
voorzieningen op fietsafstand te realiseren?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

9.9

9.10

9.11

9.12

naar vr. 9.11

naar vr. 9.13

Zijn er voldoende groenvoorzieningen, zoals
park en recreatieterrein, op fietsafstand
bereikbaar?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er wel plannen om in de toekomst groen-
voorzieningen op fietsafstand te realiseren?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

9.13

9.14

naar vr. 9.15

Zijn er voldoende cafés op fietsafstand
bereikbaar?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Zijn er wel plannen om in de toekomst cafés
op fietsafstand te realiseren?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

9.15

9.16

naar vr. 9.17

14



1

1

1

1

1

1

1

Nu volgt een aantal aspecten waar mensen overlast
door kunnen ervaren.
Kunt u telkens aangeven of u hiervan in uw buurt
wel eens overlast ervaart?

overlast door bouwactiviteiten

overlast van auto’s

overlast van geluidsinstallaties

overlast door hangjongeren

overlast van schreeuwende kinderen

overlast van huisdieren

overlast van andere zaken dan de zojuist genoemde

ja nee geen antwoord

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

9.17

Voor u gaat invullen. . .

10. Kosten Huurwoning

De volgende vragen gaan over de kosten van
uw huurwoning.
Van wie huurt u uw woonruimte/woning?

particulier persoon

familie

4

5

geen van deze 6

De vragen in dit blok zijn alleen bedoeld voor
bewoners van een huurwoning.

corporatie, woningbouwvereniging of
gemeentelijk woonbedrijf

rijk, provincie of waterschap

1

2

pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij,
belegger of makelaar 3

geen antwoord 7

10.1

15



Heeft u uw woning gestoffeerd of gemeubi-
leerd gehuurd?
Gestoffeerd wil zeggen: vloerbedekking, gor-
dijnen, hoofdverlichting en basis keukenap-
paratuur was aanwezig in de woning.
Gemeubileerd wil zeggen: gestoffeerd en
voorzien van basis meubilair.

nee, niet gestoffeerd en niet gemeubileerd

ja, gestoffeerd

1

2

ja, gemeubileerd 3

geen antwoord 4

Betaalt u de huur: per maand

per 4 weken

1

2

per week 3

over een andere periode 4

geen antwoord 5

2Geen antwoord

1

Over welke periode betaalt u dan de huur?

Hoeveel bedraagt de totale huur van de door
u gehuurde woonruimte/woning?
Het gaat om het totale bedrag dat per de periode
die u bij vraag 10.3 heeft aangegeven aan de
eigenaar of verhuurder wordt betaald.
Als u bij vraag 10.3 ‘over een andere periode’
of ‘geen antwoord’ heeft ingevuld, kunt u dan
aangeven hoeveel de totale huur ongeveer
per maand bedraagt?
Indien u geen huur betaalt, kunt u 0 invullen.
Het bedrag afronden op hele euro’s.

geen antwoord 2

euro

Zijn in dit huurbedrag kosten inbegrepen voor:
Meerdere antwoorden mogelijk.

water

verwarming

1

2

elektriciteit 3

centraal antennesysteem 4

kabelaansluiting

huur garage

5

6

overige servicekosten, zoals voor een
huismeester of schoonmaken van de
algemene ruimten

8

geen antwoord 9

geen van deze

7

Ontvangt u een bijdrage in de huurkosten van
de overheid in de vorm van huurtoeslag?

ja

nee

1

2

aangevraagd, nog in behandeling 3

geen antwoord 4

10.5

10.6

10.7

10.2

10.3

10.4

naar vr. 10.4

naar vr. 10.5

naar vr. 10.8

naar
vr. 10.5

naar
vr. 10.10
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Wordt de huurtoeslag aan de verhuurder
uitbetaald of ontvangt u de huurtoeslag
rechtstreeks van de Belastingdienst?

door de verhuurder in mindering gebracht
op de huur

rechtstreeks van de Belastingdienst

1

2

geen antwoord 3

U hebt eerder opgegeven hoeveel de huur
van de woonruimte/woning bedraagt. Is van
dit bedrag de huurtoeslag al afgetrokken?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

Bij het bepalen van het huurbedrag speelt het
aantal punten van de woning volgens het
woningwaarderingsstelsel een rol.
Hoeveel punten had uw woning op het
moment dat u deze betrok?

Voor u gaat invullen. . .

11. Kosten Koopwoning

De vragen in dit blok zijn alleen bedoeld voor
bewoners van een koopwoning.

De volgende vragen gaan over de kosten van
uw koopwoning
Is de grond van uw woning: is de erfpacht afgekocht

de woning staat op eigen grond

2

3

geen antwoord 4

in erfpacht uitgegeven 1

Welk bedrag moet u jaarlijks aan erfpacht betalen?

geen antwoord 2

euro

Welk bedrag heeft u betaald voor het afkopen
van de erfpacht?

geen antwoord 2

euro

Welk bedrag heeft u betaald voor de grond
(kavel)?

geen antwoord 2

euro

10.8

11.3

10.9

10.10

11.1

11.2

11.4

geen antwoord 2

punten

naar vr. 11.3

naar vr. 11.4

naar vr. 11.5

naar vr. 11.2
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naar vr. 11.5

naar vr. 11.5



Wat voor soort hypotheek is dit?
Uit wat voor soort hypotheken is de com-
binatie opgebouwd?
Meerdere antwoorden mogelijk.

aflossingsvrije hypotheek

annuïteitenhypotheek

04

05

lineaire hypotheek 06

levenshypotheek

spaarhypotheek

01

02

beleggingshypotheek 03

effectenhypotheek 07

bankspaarhypotheek 08

anders 09

geen antwoord 10

Is voor deze woning een nationale hypotheek-
garantie, een NHG, verleend?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

In welk jaar heeft u deze hypotheek afgesloten?

geen antwoord 2

Hoeveel jaar loopt de hypotheek nog?
Bij een combinatie van verschillende hypo-
theken of bij meerdere hypotheken geldt het
langst lopende deel.
Het gaat om de totale looptijd, niet om de
rente-vast periode.
Indien de looptijd korter is dan 1 jaar, dan
kunt u 0 invullen.

geen antwoord 2

11.8

11.9

11.10

11.11

Hoeveel bedroeg de aankoopprijs van uw
woning, inclusief de prijs voor de grond of de
eenmalige afkoopsom voor de erfpacht?
Bijkomende kosten voor zaken als de hypotheek-
akte, overdrachtsakte en makelaar meetellen.
Indien u een woning heeft met winkel of kan-
toor-, praktijk- of bedrijfsruimte, dan telt u de
prijs van deze winkel of bedrijfsruimte mee.

niet

wel

geen antwoord 2

euro

Rust op deze woning één hypotheek of meer
dan één hypotheek?

meer

geen

2

3

geen antwoord 4

één 1

Betreft het één soort hypotheek of betreft het
een combinatie van verschillende soorten
hypotheken?
Als u bij de vorige vraag heeft aangegeven dat
op deze woning meer dan één hypotheek rust,
vul dan de volgende vragen in voor de hypo-
theek waaraan u het meest betaalt.

verschillende soorten

geen antwoord

2

3

één soort 1

11.5

11.6

11.7
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naar
blok 12



Wat is nu het geldende rentepercentage bij
deze hypotheek?
Het percentage graag in 1 of 2 decimalen.

geen antwoord 2

%
11.12

Wat is het totaal geleende bedrag van de
afgesloten hypotheek/hypotheken?
Indien u meerdere hypotheken heeft, telt u
de bedragen bij elkaar op.

geen antwoord 2

euro

Hoeveel bedragen de totale hypotheeklasten
aan rente, aflossing en/of premie in totaal
per maand?
Als u het niet precies weet, kunt u dan een
schatting geven.
Indien u meerdere hypotheken heeft, telt u de
bedragen bij elkaar op.

geen antwoord 2

euro

Wat is het bedrag dat u alleen aan hypotheek-
rente per maand betaalt?

geen antwoord 2

euro

De volgende vraag gaat over een Koopgarant-
regeling. Bij de koopgarantregeling verkoopt
een woningcorporatie of vastgoedbelegger een
huurwoning met een korting op de marktwaarde.
Bij verhuizing koopt de corporatie of belegger
de woning terug. Hierbij wordt de eventuele
waardeverandering gedeeld.
Heeft u de woning gekocht met een Koop-
garantregeling?

geen antwoord 3

nee 2

ja 1

11.13

11.14

11.15

11.16

,

Voor u gaat invullen. . .

12. Vereniging van Eigenaren

De vragen in dit blok zijn alleen bedoeld voor
eigenaren van een koopappartement.

Als eigenaar van een appartement bent u
volgens de wet verplicht lid van een
Vereniging van Eigenaren (VVE).
Per welke periode betaalt u een financiële
bijdrage aan de VVE?

per jaar

per een andere periode

2

3

ik betaal geen periodieke bijdrage aan de
VVE 4

per maand 112.1

geen antwoord 5

naar
blok 13

naar
vr. 12.3

naar vr. 12.2

Per welke periode betaalt u dan de bijdrage
voor de VVE?

geen antwoord 2

12.2

Hoeveel bedraagt de bijdrage per de zojuist
door u ingevulde periode?

geen antwoord 2

euro12.3
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Woonde u voor de verhuizing in dezelfde
gemeente als nu? nee, woonde elders in Nederland

nee, woonde in het buitenland

2

3

ja 113.3

Hoe woonde u voor de verhuizing.
Was dat in:

Voor u gaat invullen. . .

13. Vorige Woonsituatie

13.1

De volgende vragen gaan over uw vorige
woonsituatie.

een huurwoning

woonde u toen nog niet op uzelf, of in een
studentenhuis

2

3

geen antwoord 5

een koopwoning 1

andere woonsituatie 4

Werd deze woning van een corporatie
gehuurd?

nee

geen antwoord

2

3

ja 113.2

Wat is de postcode van uw vorige adres?
Alleen de vier cijfers invullen

geen antwoord 2

13.4

naar vr. 13.2

naar vr. 13.3

naar
vr. 13.3

naar vr. 13.6

naar vr. 13.6

naar blok 16

naar vr. 13.4

In welke gemeente woonde u dan?

geen antwoord

13.5

2

Woonden u en uw partner voor de verhuizing
ook al samen?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

13.6

naar
vr. 13.3

20

De volgende vragen gaan over de vorige woonsituatie van uw partner.
Als u geen partner heeft, verder met blok 14.

naar blok 14

naar vr. 13.7

naar blok 14



Hoe woonde uw partner voor de verhuizing.
Was dat in:

een koopwoning

een huurwoning

1

2

woonde uw partner nog niet op zichzelf,
of in een studentenhuis 3

13.7

andere woonsituatie 4

geen antwoord 5

Werd deze woning van een corporatie
gehuurd?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

13.8

Woonde uw partner voor de verhuizing in
dezelfde gemeente als nu?

ja

nee, woonde elders in Nederland

1

2

nee, woonde in het buitenland 3

13.9

geen antwoord 4

Wat is de postcode van het vorige adres van
uw partner?
Alleen de vier cijfers invullen

geen antwoord 2

13.10

In welke gemeente woonde uw partner dan?

geen antwoord

13.11

2

Voor u gaat invullen. . .

14. Kenmerken Vorige Woning

Wat voor type woning was uw vorige woning? een rijtjeshuis, hoekwoning, vrijstaand, twee
onder een kap, villa, bungalow, landhuis 1

2
een flat, etagewoning, appartement, maison-
nette, bovenwoning, benedenwoning

een boerderij, woning met tuindersbedrijf 3

4
een woning met aparte winkel, kantoor-,
praktijk- of bedrijfsruimte

een wooneenheid met gezamenlijk gebruik
van keuken of toilet 5

6geen van deze

14.1

naar vr. 13.8

naar
vr. 13.9

naar vr. 13.9

naar blok 14

naar vr. 13.10

naar blok 16

naar blok 14

naar vr. 14.2

naar vr. 14.3

naar
vr. 14.5
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naar blok 14



Had deze woning:

een voordeur in een gedeeld portiek

geen antwoord

2

4

een voordeur aan een al dan niet overdekte
galerij 3

een eigen opgang of ingang aan straat 114.3

Hoeveel verdiepingen had het gebouw waarin
uw vorige woonruimte/woning lag? U moet
daarbij de kelder en begane grond niet als
verdieping tellen. De zolder moet u wel mee-
tellen.
Indien er geen verdiepingen waren, kunt u
0 invullen.

geen antwoord 2

14.4

Was het bij uw vorige woning mogelijk om
zonder traplopen de woonkamer vanaf de
straat te bereiken?

nee 2

ja 114.5

Was vanuit de woonkamer van uw vorige
woning, de keuken, het toilet, de badkamer
en tenminste één slaapkamer zonder trap-
lopen te bereiken?

nee 2

ja 114.6

Hoeveel kamers had uw vorige woning?
Daarbij tellen de woon-, slaap- en studeer of
werkkamers mee.

geen antwoord 2

14.7
kamers

Was uw vorige woning qua oppervlakte: groter dan uw huidige woning

vrijwel even groot als uw huidige woning

1

2

kleiner dan uw huidige woning 3

14.8

geen antwoord 4

In wat voor soort woning woonde u?14.2 een vrijstaande eengezinswoning

een 2 onder 1 kap woning

1

2

een hoekwoning 3

geen van deze 5

een tussenwoning 4

naar vr. 14.5
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Betaalde u de huur van uw vorige woning:

Voor u gaat invullen. . .

15. Woonlasten vorige Woning

15.1

Als uw vorige woning een huurwoning was,
ga dan verder met vraag 15.1
Als uw vorige woning een koopwoning was,
ga dan verder met vraag 15.8

per 4 weken

per week

2

3

geen antwoord 5

per maand 1

over een andere periode 4

Waren in dit huurbedrag kosten inbegrepen
voor:
Meerdere antwoorden mogelijk.

15.4

Over welke periode betaalde u dan de huur?

geen antwoord

15.2

2

Hoeveel bedroeg de totale huur van uw vorige
woonruimte/woning? Het gaat om het totale
bedrag dat aan de eigenaar of verhuurder
werd betaald, per de zojuist door u ingevulde
periode.
Als u bij vraag 15.1 ‘over een andere periode’
of ‘geen antwoord’ heeft ingevuld, kunt u dan
aangeven hoeveel de huur ongeveer per maand
was?
Indien u geen huur betaalde, kunt u 0 invullen.
Het bedrag afronden op hele euro’s.

geen antwoord 2

15.3
euro

verwarming

geen van deze

2

4

overige kosten zoals servicekosten, huur
garage, elektriciteit en kabelaansluiting 3

water 1

geen antwoord 5

naar vr. 15.3

naar vr. 15.2

naar
vr. 15.3

Ontving u huurtoeslag voor uw vorige
woning op het moment dat u deze verliet?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

15.5

geen antwoord 2

Welk bedrag aan huurtoeslag ontving u per
maand?

15.6
euro

naar vr. 15.6

naar
blok 16

23



U hebt eerder opgegeven hoeveel de huur
van uw vorige woonruimte/woning bedroeg.
Is van dit bedrag de huurtoeslag al afgetrok-
ken?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

15.7

Was de grond van uw vorige woning: in erfpacht uitgegeven

was de erfpacht afgekocht

1

2

de woning stond op eigen grond 3

15.8

geen antwoord 4

Hoeveel bedroegen de totale hypotheeklasten
aan rente, aflossing en/of premie in totaal per
maand?
Als u het niet precies weet, kunt u dan een
schatting geven.
Indien u meerdere hypotheken had, telt u de
bedragen bij elkaar op.

geen antwoord 2

euro
15.10

De volgende vragen alleen invullen als uw
vorige woning een koopwoning was.
Anders naar blok 16.

geen antwoord 2

Welk bedrag betaalde u jaarlijks aan erfpacht?15.9
euro

Is uw vorige woning: verkocht

staat nog te koop

1

2

niet verkocht en staat ook niet te koop 3

15.11

geen antwoord 4

Wat was/is de (geschatte) verkoopprijs van uw
vorige woning, eventueel inclusief de prijs voor
de grond of de eenmalige afkoopsom voor de
erfpacht?
Indien u een woning had met winkel of kantoor-,
praktijk- of bedrijfsruimte, dan telt u de prijs van
deze winkel of bedrijfsruimte meewel

geen antwoord 2

euro

15.12

naar vr. 15.9

naar
vr. 15.10

naar blok 16
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Waarom was uw vorige woning niet beschik-
baar voor nieuwe bewoners?

de woning werd afgebroken

andere reden

2

5

de woning werd voor andere doeleinden
dan bewoning gebruikt 4

er bleven een of meer personen achter 116.2

geen antwoord 6

de woning werd gerenoveerd 3

Bent u naar uw huidige adres verhuisd
vanwege:

scheiding of beëindiging relatie 2

huwelijk of samenwonen 116.3

geen antwoord 4

geen van deze 3

Bent u dan naar uw huidige adres verhuisd
vanwege:
Meerdere antwoorden mogelijk. studie 2

gezondheid of behoefte aan zorg 116.4

uw vorige woning 4

werk 3

omdat u zelfstandig wilde gaan wonen 6

de woonomgeving of woonbuurt van uw
vorige woning 5

andere reden 8

geen antwoord 9

omdat u dichter bij familie, vrienden of
kennissen wilde wonen 7

Voor u gaat invullen. . .

16. Verhuisredenen

Was uw vorige woning na uw vertrek be-
schikbaar voor nieuwe bewoners?
Wanneer de woning eerst gerenoveerd werd,
was deze niet beschikbaar voor nieuwe
bewoners

16.1 ja

nee

1

2

geen antwoord 3

naar vr. 16.3

naar vr. 16.3

naar vr. 16.2

naar vr. 16.4

naar vr. 16.7

naar
vr. 16.7

naar vr. 16.6

naar
vr. 16.7

naar
vr. 16.7
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naar vr. 16.5



Waarom was uw vorige woning een reden
voor verhuizing?
Kies de belangrijkste reden.

16.5

deze woning was te groot

u wilde een woning huren

02

03

u wilde een tuin 05

deze woning was te klein 01

u wilde een woning kopen 04

de woning was slecht geïsoleerd voor
warmte of geluid

07

08

geen antwoord 11

u wilde geen tuin meer 06

de woning was slecht onderhouden 09

u wilde een ander type woning, bijvoorbeeld
een appartement in plaats van een eengezins-
woning

andere reden 10

Waarom was de woonomgeving bij uw vorige
woning reden voor verhuizing?
Meerdere antwoorden mogelijk.

16.6

het slechte onderhoud van de buurt

de onveiligheid van de buurt als gevolg van
criminaliteit

02

03

(veranderende) buurtsamenstelling 05

de soort bebouwing 01

overlast van de bewoners 04

overlast van stof

07

08

geen antwoord 17

overlast van stank 06

overlast van (zwerf) vuil 09

overlast van lawaai

bekladding of vernieling 10

te weinig groenvoorzieningen

11

12

onveiligheid van het verkeer 13

te weinig voorzieningen

slechte bereikbaarheid (openbaar vervoer/
uitvalswegen) 14

teveel parkeerdruk 159

andere reden 16

Toen u op zoek ging, ging uw voorkeur toen
uit naar de woonplaats waar u nu woont of
had u een voorkeur voor een andere woon-
plaats?

huidige woonplaats

vorige woonplaats

1

2

andere woonplaats 3

16.7

geen voorkeur 4

geen antwoord 5

naar vr. 16.9

naar
vr. 16.8

naar
vr. 16.9
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Vraag 16.6 alleen invullen als u bij 16.4 ook ‘de woonomgeving of woonbuurt van uw vorige woning’
heeft ingevuld. Anders, naar vraag 16.7



Heeft u in eerste instantie bewust gekozen
voor deze woning of voor deze buurt?

voor deze woning

voor deze buurt

1

2

voor deze buurt en deze woning 3

16.9

nee (hier kon ik het eerste in) 4

Heeft uw verhuurder u uw vorige woning
wel eens te koop aangeboden?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

16.10

Waarom bent u uiteindelijk niet in deze
woonplaats gaan wonen?
Kies de belangrijkste reden. woningen te duur 2

kon geen woning vinden 116.8

wachttijd voor de woning(en) te lang 4

kwaliteit woningen niet goed 3

geen aanbod starterswoningen 6

geen aanbod ouderenwoningen 5

andere reden 8

geen antwoord 9

te weinig activiteiten ondernomen 7

geen antwoord 5
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Vraag 16.10 alleen invullen als uw vorige woning een huurwoning was.
Anders, naar vraag 16.12

naar 16.12

naar 16.11

naar 16.12

Als uw verhuurder uw vorige woning WEL
te koop had aangeboden, had u deze dan
gekocht?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

16.11

Vraag 16.12 alleen invullen als uw woning gereedgekomen is in 2011.
Anders, naar blok 17.

Recent zijn de eisen om in aanmerking te
komen voor een sociale huurwoning ver-
scherpt. 90% van de sociale huurwoningen
moet toegewezen worden aan huishoudens
met een belastbaar inkomen dat lager is dan
33 614 euro.
Heeft deze aanscherping meegespeeld in uw
keuze voor uw huidige woning?

ja

nee

1

2

geen antwoord 3

16.12

naar
blok 17



Was dat dan omdat u wel naar een sociale
huurwoning wilde, maar deze niet kreeg
toegewezen? nee 2

ja 116.13

geen antwoord 3

Voor u gaat invullen. . .

17. Gezondheid van de Bewoner

De vragen in dit blok zijn bedoeld voor
mensen van 55 jaar of ouder.
Als u jonger bent dan 55 jaar, bent u aan het
einde gekomen van de vragenlijst.

Tot slot een aantal vragen over uw gezondheid.

goed

gaat wel

2

3

slecht 5

zeer goed 1

soms goed en soms slecht 4

geen antwoord 6

Hoe is over het algemeen uw gezondheid?17.1

nee

geen antwoord

2

3

ja 1Heeft u last van één of meer langdurige
ziekten, aandoeningen of handicaps?

17.2

28

Er volgt nu een aantal activiteiten.
Kunt u aangeven of u deze activiteiten in het algemeen zonder moeite, met moeite of
alleen met behulp van anderen kunt doen?
We bedoelen hiermee zonder gebruik te maken van technische hulpmiddelen.

Kunt u de trap op- en aflopen?17.3

met moeite

alleen met hulp van anderen

2

3

geen antwoord 5

zonder moeite 1

dat kan ik helemaal niet 4



Kunt u de woning verlaten en binnengaan?17.4

met moeite

alleen met hulp van anderen

2

3

geen antwoord 4

zonder moeite 1

Kunt u 10 minuten lopen zonder te stoppen?17.5

met moeite

alleen met hulp van anderen

2

3

geen antwoord 5

zonder moeite 1

dat kan ik helemaal niet 4

Hoe is over het algemeen de gezondheid
van uw partner?

17.6

goed

gaat wel

2

3

slecht 5

zeer goed 1

soms goed en soms slecht 4

geen antwoord 6

Heeft uw partner last van één of meer lang-
durige ziekten, aandoeningen of handicaps?

17.7

nee

geen antwoord

2

3

ja 1

29

De volgende vragen gaan over de gezondheid van uw partner.
Als u geen partner heeft, verder met vraag 17.11

Er volgt nu weer een aantal activiteiten.
Kunt u aangeven of uw partner deze activiteiten in het algemeen zonder moeite, met moeite of
alleen met hulp van anderen kan doen?
We bedoelen hiermee zonder gebruik te maken van technische hulpmiddelen.

Kan uw partner de trap op- en aflopen?17.8

met moeite

alleen met hulp van anderen

2

3

geen antwoord 5

zonder moeite 1

dat kan hij/zij helemaal niet 4



Aan welke voorwaarde moest u voldoen om
in uw woning te mogen wonen?

zowel een medische indicatie als leeftijdsgrens

geen voorwaarden

3

4

geen antwoord 5

17.13

Kan uw partner de woning verlaten en
binnengaan?

17.9

met moeite

alleen met hulp van anderen

2

3

geen antwoord 4

zonder moeite 1

Kan uw partner 10 minuten lopen zonder te
stoppen?

17.10

met moeite

alleen met hulp van anderen

2

3

geen antwoord 5

zonder moeite 1

dat kan hij/zij helemaal niet 4

Heeft u (of uw partner) wegens gezondheids-
problemen momenteel minimaal 1 x per week
hulp in het huishouden, hulp bij persoonlijke
verzorging en/of verpleegkundige hulp?

17.11

nee

geen antwoord

2

3

ja 1

Is uw woning speciaal bestemd voor ouderen?17.12

nee

geen antwoord

2

3

ja 1

een gezondheids- of medische indicatie

een leeftijdsgrens

1

2

Staat deze ouderenwoning op zichzelf of
maakt de woning deel uit van een complex
waartoe meer woningen behoren?
Van een complex is sprake wanneer de
woning samen met andere woningen (speci-
fiek voor ouderen) één geheel vormt als deel
van een (flat) gebouw. Het complex kan ook
gemengd zijn: woningen speciaal voor oude-
ren samen met gewone woningen.

geen antwoord 3

17.14 op zichzelf

maakt deel uit van een complex

1

2

30

naar
vr. 17.15

Staat de woning in de buurt van een verzor-
gings- of verpleeghuis, een dienstencentrum
of een steunpunt?
Een zogenaamd bejaardenoord of bejaarden-
(te)huis valt onder de categorie verzorgings-
huis.

nee

geen antwoord

3

4

17.15 ja, verzorgings- of verpleeghuis

ja, dienstencentrum of steunpunt

1

2

naar
vr. 17.16

einde
vragenlijst
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DIT WAREN ALLE VRAGEN.

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING.

Kunt u via het bijbehorende verzorgings- of
verpleeghuis of via het dienstencentrum
gebruik maken van de volgende diensten?
Het gaat hierbij om de mogelijkheid, niet om
het daadwerkelijk gebruik.

verpleging

verzorging

huishoudelijke hulp

maaltijdverzorging

recreatieve bezigheden

andere diensten

1

1

1

1

1

1

Kunt u hier
gebruik van
maken?

Maakt u (of
iemand uit uw
huishouden) hier
gebruik van?

17.16

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

geen antw

En als u gebruik kunt maken van de dienst,
maakt u (of iemand uit uw huishouden)
daar dan gebruik van?
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