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Zeer luxe 5-kamer eengezinswoning, woonoppervlak 116 m2 
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Meesters Makelaars staat voor 
gedegenheid, betrouwbaarheid en 
‘win-win’. Met net dat beetje extra 
service die wij u gewoon gunnen, 
omdat dit onze reputatie ten goede 
komt.

Wilt u een woning verkopen, dan bent 
u bij Meesters Makelaars verzekerd van 
de beste presentatie van uw woning in 
3 talen (Ned-Eng-Spaans), 360-graden 
foto’s en 3D-plattegronden, en dat alles 
voor een schappelijke en over zichtelijke 
prijs.

Ook voor de aankoop van een 
woning zijn wij uw ideale partner. 
Onze dienstverlening is gebaseerd 
enerzijds op een laag vast bedrag voor 
ondermeer onderzoek en begeleiding 
gedurende het gehele aankooptraject 
en anderzijds een variabel bedrag 

in de vorm van een percentage van 
de door ons gerealiseerde besparing 
(= verschil vraagprijs en koopsom). En 
zolang u niets koopt, betaalt u ons 
niets. Hier is dus sprake van ‘no-cure-
no-pay’. 

Wij zijn trots op onze kwaliteit, maar 
vinden onze klanten dat ook? Ons 
grote aantal positieve referenties 
spreekt boekdelen. 

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust 
vrijblijvend contact met ons op, wij 
willen u graag onze toegevoegde 
waarde aanbieden.

Ramon Meesters RMT 
directeur

Sponsor van KiKa 
Wij zijn altijd bereid om u of uw familie, vrienden en kennissen van dienst te zijn. Kent u  iemand in uw 
omgeving die een makelaar nodig heeft, laat het ons dan weten. Wanneer dit leidt tot een serieus ken-
nismakingsgesprek doneren wij € 25,00 op de rekening van KiKa.

ALLEREERST...
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Zeer luxe en modern afgewerkte 
5-kamer eengezinswoning (116 m²) 
met tuin, dakterras en twee overdekte 
parkeerplaatsen op eigen terrein. De 
woning is door haar indeling met twee 
keukens en twee badkamers uitermate 
geschikt voor bijvoorbeeld gezinnen 
met een inwonende ouder of kind, of 
voor werken aan huis (mantelzorgwo-
ning, kangoeroewoning, praktijkwo-
ning).

INLEIDING
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1. Hoogwaardige afwerking zoals klimaatsysteem, alarm en een centraal 
stofzuigsysteem.

2. Geschikt voor zelfstandige bewoning met veel privacy voor inwonen-
de ouder of kind voorzien van alle gemakken als keuken en toilet op de 
begane grond.

3. Geschikt voor zzp’ers, door aanwezigheid van werkruimte voorzien van 
alle gemakken als keuken en toilet op de begane grond.

4. Twee overdekte parkeerplaatsen op eigen terrein.
5. Voorzien van een luxe badkamer en een tweede doucheruimte en twee 

complete keukens.
6. Voorzien van luxe Siemens inbouw apparatuur zoals koffiemachine en 

wijn-klimaatkast.
7. Nabij uitvalswegen en centraal gelegen ten opzichte van tramstation, 

ziekenhuis, winkelcentra en strand.

7 REDENEN VOOR HET KOPEN VAN DEZE WONING
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Entree begane grond: 
Overdekte entree met twee parkeer-
plaatsen. Voordeur met hal met meter-
kast, alarmbedieningsunit en toegang 
tot de studio op de begane grond. 
Deze bestaat uit een kamer van 18 m², 
halfopen keuken (6m²), ruime douche-
ruimte met regendouche en aparte 
toilet. Via een luxe schuifpui toegang 
tot de tuin  op het oosten. De keuken 
met houten werkblad is voorzien 
een 4 pits gasfornuis met afzuigkap, 
vaatwasmachine, combi-magnetron en 
koelkast. Het modern hangend toilet is 
voorzien van een fonteintje.

Tuin:
De tuin van circa 41 m² op het oosten 
heeft een stenen berging van 8 m² 
en een achterom naar het achterpad 
(handig voor de fiets). 

Eerste etage: 
Vanuit de hal op de begane grond 
gaat u naar de eerste etage. De lichte 
woonkamer met open keuken is fraai 
afgewerkt met een “Quick-Step”-
vloer. De open keuken met granieten 
aanrechtblad is voorzien van luxe   
inbouwapparatuur allen van het merk 
Siemens: Een 5 pits gasfornuis, afzuig-
kap, vaatwasser, oven, combi-magne-
tron, koelkast, vriezer, de inbouw-kof-
fiemachine en wijn-klimaatkast zorgen 

ervoor dat u nog meer zal genieten 
van dit mooie huis. Vanuit de keuken is 
er toegang tot het dakterras van 12,5 
m².

INDELING
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Tweede etage:  
Via de trap van de eerste etage 
arriveert u op de ruime overloop van 
de tweede etage, met drie slaapkamer 
van respectievelijk 12 m², 10 m² en 6 
m². De luxe badkamer is voorzien van 
een wastafel, hangend toilet en twee 
(!) douches. U hoeft dus niet meer op 
elkaar te wachten.

Algemeen: 
De gehele woning is voorzien van 
een Daikin klimaatsysteem waardoor 
er geen radiatoren in de woning 

aanwezig zijn. ‘s Winters wordt de 
woning elektrisch verwarmd en ‘s 
zomers zorgt het systeem voor een 
aangename verkoeling. De 120 liter 
boiler biedt ruime capaciteit om 
gelijktijdig lang te douchen. Gas wordt 
in deze woning slechts gebruikt bij het 
koken. Verder is de woning volledig 
voorzien van dubbel glas.

INDELING
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• Erfpacht, welke eeuwigdurend 
werd afgekocht (u betaalt dus geen 
canon).

• Elektra: 10 groepen en 
aardlekschakelaar.

• Klimaatbeheersingssysteem: Alle 
ruimtes in de woning worden 
verwarmd of gekoeld door middel 
van elektrische multisplit airco met 
inverteer regeling.

• Warm watervoorziening door 
elektrische Daalderop boiler van 120 
liter.

BIJZONDERHEDEN
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Kadastrale aanduiding 
LOOSDUINEN M743

Overdracht
Vraagprijs: € 390.000,- k.k.
Aanvaarding: In overleg
Eigendomsrechten: eeuwig afgekochte erfpacht

Gebruiksoppervlakten
Wonen: 116 m2

Overige inpandige ruimte:  0  m2

Externe bergruimte: 8 m2

Gebouwgebonden buitenruimte: 38 m2

Inhoud: 422  m3

Perceel:   1a 5ca

Ruimtes
Aantal kamers: 5
Aantal slaapkamers: 3 of 4 (afhankelijk van gebruiksdoel beg. grond)
Aantal toiletten: 2
Keuken inbouwapparatuur: 5 pits gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser, oven,
  combi-magnetron, koelkast, vriezer, 
  inbouw-koffiemachine en wijn-klimaatkast
Bad kameronderdelen:  Duo-douche, toilet, wastafel.

Juridisch 
Eigendom grond: erfpacht, eeuwigdurend afgekocht.
Vereniging van Eigenaren:  n.v.t.

Overig
bouwjaar: 1980
Energielabel: C

KENMERKEN
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FOTO’S
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FOTO’S
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KAART
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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Exterieur

tuinaanleg / (sier)bestrating /
beplanting / erfafscheiding

vijver

schotelantenne

buitenverlichting

tuinhuisje / buitenberging

Veiligheid / Alarm

veiligheidssloten

alarminstallatie

rookmelders

Rolluiken / Zonwering

rolluiken buiten

zonwering buiten

Jaloezieën / Lamellen

woonlagen 1, 2 en 3

Rolgordijnen

woonlaag 3

Gordijnrails

woonlagen...

Gordijnen
woonlagen..
Vitrage

woonlagen...

horren  woonlagen...

Vloerbedekking / Linoleum

woonlagen 1,2 en 3

Parket / Laminaat / Kurk

woonlagen 1,2 en 3

Open haard met toebehoren

elektrische haard

toebehoren t.b.v. open haard

Warmwatervoorziening / CV

boiler: Daalderop 120 liter

cv, type: ....

close-in-boiler

thermostaat

elekt. multisplit airco met inverteer regeling

Isolatievoorzieningen

voorzetramen

radiatorfolie

Keukenblok + kastjes

keukenblok + kasten

alle apparatuur

In- / opbouwverlichting

inbouwverlichting 

opbouwverlichting 

Sanitaire voorzieningen

wastafels, aantal:allen

badkameraccessoires: 

toiletaccessoires: 

veiligheidsschakelaar wasautomaat

(Losse) Kasten / Planken 

losse kast(en): 

inbouwkast tweede etage

Overige zaken

alle inboedel

Zaken die geen eigendom van de verkoper 
zijn, maar waarvan eventuele leasecontracten, 
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over 
te nemen (bijvoorbeeld: keukens, vloerbedek-
king / linoleum: open haarden, cv-ketels, kozij-
nen, boilers, geisers) te weten: 

 
 
 

g  Blijft achter
g  Gaat mee 
g  Ter overname aangeboden
g  Niet van toepassing

LIJST VAN ZAKEN



16       

 Naam 

 Voornamen

 Geboorteplaats

 Geboortedatum

 Woonplaats

 Postcode

 Straat

 Email

 Telefoon thuis

 Telefoon werk

 Burgelijke staat

 Huwelijksgoederenrecht

 Legitimatie

Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van uw maximale leencapaciteit. Wanneer dit 
niet het geval is adviseren wij u vóór bieding een afspraak te maken met onze financiële 
adviseurs,  telefoon +31 (0)70 211 4926. 

c  Ondergetekende neemt zelf contact op met de hypotheekadviseur. 
c  Laat de hypotheekadviseur z.s.m. contact opnemen met ondergetekende.

Ondergetekende biedt voor bovengenoemde woning EUR                                             k.k. 

Onder de volgende voorwaarden:
c  Verkrijgen financiering groot: 
c  

Handtekening

 Datum en tijd

D.m.v. dit biedingsformulier geeft u tevens toestemming om informatie in te winnen bij het Bureau 
Krediet Registratie. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in behandeling 
genomen.

Naam bieder Echtgeno(o)t(e) of partner

BIEDINGSFORMULIER Albert Schweitzerlaan 165, Den Haag
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Dan willen wij u van dienst zijn. 
Wij bieden hiervoor twee  
mogelijk  heden:

1. GRATIS ZOEKOPDRACHT
U informeert ons over de minimum- 
eisen waaraan uw woning moet 
voldoen, zoals de wijk (welke niet), 
het aantal m2, het aantal kamers, 
enzovoort. Deze gegevens plaat-
sen wij in ons bestand. Mocht er 
een woning door ons in de verkoop 
worden genomen, die aan uw criteria 
voldoet, dan brengen we u hiervan 
op de hoogte. Deze dienstverlening is 
gratis. 

2. AANKOOPBEGELEIDING (GEEN 
KOSTEN ZOLANG U NIET KOOPT)
U vindt zelf een woning die aan uw 
wensen voldoet en u wilt een overeen-
komst sluiten met de ver  koper? In dat 
geval begint u met een grote achter-
stand ten opzichte van de verkopende 
partij. Immers, hij kent de woning en 
de moge  l ijke mankementen beter dan 
u. Daarnaast is de kans groot dat hij 
een ervaren makelaar in dienst heeft 
genomen om zijn belangen zo goed 
mogelijk te behartigen. U staat dan al 
meteen met ‘2-0’ achter. 

Meesters Makelaars wil u graag terzij-
de staan. Wij zullen de woning samen 
met u nogmaals bekijken en zullen 
dan letten op de kwaliteit ervan. 
Ook verrichten we gedegen onder-
zoek naar de waarde van de woning, 
waarvoor een groot aantal bronnen 
wordt geraadpleegd. Op die manier 
komen we tot een correcte waarde-
bepaling. En samen met u ontwik-
kelen we de strategie die het beste 
past voor deze specifieke situatie om 
tot het gewenste resultaat te komen. 
Wij rekenen voor het onderzoek een 
schappelijk tarief en daarnaast een 
percentage van de gerealiseerde 
besparing (=verschil tussen vraagprijs 
en koopsom). Wij rekenen echter geen 
kosten zolang u niet koopt, dus ‘no 
cure, no pay’. 

Wilt u meer informatie over deze vorm 
van dienstverlening, neemt u dan 
contact op met Meesters Makelaars.

ZOEKT U EEN WONING?
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Wij bieden dat extra beetje 
service voor een optimaal  
resultaat. 

Gedreven door passie is Meesters 
Makelaars specialist in het ver      kopen 
van woningen. Wij bieden u net dat 
beetje extra service, omdat dit ten 
goede komt van onze reputatie. 
Zo bieden we u ter kennismaking 
een gratis waardebepaling van 
uw woning. U bent in ruil hiervoor 
tot niets verplicht. Wanneer wij 
uw woning mogen verkopen, 
krijgt u onderstaande extra’s gratis 
aan  geboden: 

1. UW WONINGPRESENTATIE IN 
DRIE TALEN 
Nederlands, Engels en Spaans: Expats 
en internationale organisaties weten 
deze service zeker te waarderen, 
omdat het voor hen het zoeken naar 
een geschikte woning vereenvoudigt.

2. EEN DRIE-DIMENSIONALE 
PLATTEGROND VAN UW WONING
Potentiele kopers krijgen een goed 
beeld van de maten van de ruimtes en 
hoe deze zich tot elkaar verhouden. 

3. MEERDERE 360-GRADEN FOTO’S
Met onze uit de Verenigde Staten 
geïmporteerde apparatuur kunnen 
we een aantal ruimtes in ‘3d’ weerge-
ven, waardoor de geïnteresseerde 
koper als het ware alle hoeken van 
de gefotografeerde ruimtes kan zien, 
inclusief plafond en vloer. Ook is het 
dan mogelijk om vanuit de ene ruimte 
naar de andere 360-gradenruimte te 
klikken. Hiermee creëren we het effect 
dat de bezoeker als het ware een 
virtuele rondleiding maakt door uw 
woning. 

4. ADVERTEREN
Tot slot bieden we u binnen onze 
dienstverlening de mogelijkheid om 
gebruik te maken van succesvolle 
media om uw woning onder de 
aandacht van serieuze kopers te 
brengen, zoals via FUNDA, Jaap en 
gedrukte media als de Zuidwester en 
de Loosduinse krant, maar natuurlijk 
ook via Social media als Facebook, 
Twitter en Instagram. 

Neem gerust contact met ons op voor 
een vrijblijvend gesprek met gratis 
waardebepaling.

U WILT UW WONING VERKOPEN?
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Wij staan altijd tot uw 
beschikking. 

Meesters Makelaars heeft geen kantoor. 
Wij ontmoeten u namelijk liever in de 
te kopen of verkopen woning. Dat is 
wel zo handig voor het bepalen van de 
waarde. En voor het ondertekenen van 
de koopakte spreken we af op de lokatie 
die u wenst, bijvoorbeeld bij u thuis of 
op kantoor. Zo hoeft u geen vrije dag 
op te nemen. Een klantvriende- 
lijker manier konden wij niet bedenken. 
U kunt ons bereiken op de volgende 
manieren: 

Telefoon
070 211 49 26

E-mail 
info@meestersmakeIaars.nl 

Twitter: 
Meesters Makelaars @ramonmeesters

Facebook: 
Meesters Makelaars 

Linked-in:
Ramon Meesters

CONTACT




