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Zuidland 105
Alphen aan den Rijn

Vraagprijs :
Oplevering :

€ 659.000,= k.k.
Incl. parkeerplaats
in overleg

175 m² puur woongenot met panorama uitzicht op toplocatie
droomkeuken & 2 badkamers
Heerlijk wonen in gebouw Da Vinci, één van de architectonische hoogtepunten van de regio.
U woont hier op loopafstand van het centrum van Alphen aan den Rijn, direct aan de groenzone
Molenwetering met wandel- en fietspaden naar de achtergelegen polderlandschappen. Kortom,
zowel stads als landelijk wonen!
Wij noemen alvast enkele kenmerken van dit unieke object:









Fraaie vergezichten over de Randstad, door een van de vele glazenpuien of vanaf het
riante balkon.
Penthouse gevoel!!
Het gemak van uw eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage
Een riante living van maar liefst 60 m²
Veel kookplezier in de openkeuken met maar liefst 9 inbouwapparaten(!)
2 badkamers en een separate toiletruimte, uitgevoerd met luxe sanitair
Maximaal comfort met top-isolatie
Elektrisch bedienbare sunscreens voor nagenoeg alle ramen + 3 verrijdbare shutter schermen op het zonneterras

Het woongenot wat dit appartement u
te bieden heeft is ongeëvenaard! Dit
moet u zelf van binnen gezien hebben. U bent van harte welkom!

Architectuur & locatie:
Het complex DaVinci ligt aan de noordzijde van de Laan der Continenten op 5 minuten loopafstand
van het NS-station en het centrum van Alphen aan den Rijn. Het gebouw bevat naast 58 appartementen in het luxe segment ook 6.000 m² winkelruimte. Tussen de winkellagen en de appartementen zijn privéparkeerplaatsen voor bewoners en aparte parkeerplaatsen voor de bezoekers van de
winkels opgenomen.
Het hoogste punt van het gebouw is meer dan 35 m boven het maaiveld, zichtbaar via lange zichtlijnen door het 'assenkruis' van Alphen aan den Rijn en gesitueerd in een open groene ruimte met
grote vrije afstanden. De hoogte neemt hierna af tot de hoogte van de aangrenzende bebouwing.
Een uit lamellen opgebouwde gevel wikkelt zich als een half transparante rietkraag om de verschillende functies in het gebouw dat hierdoor een eenheid wordt. Deze gevel bindt en onderscheidt, bedekt en geeft bloot, geeft privacy en weert plaatselijk de zon.
De holle binnen gevel is ontdaan van het scherm en biedt juist volop openheid naar de zon en betrokkenheid tussen de bewoners onderling. Verplaatsbare verticale zonneschermen geven de individuele bewoner de vrijheid om privacy en schaduw te versterken wanneer gewenst. Vijf lijstvormige
en in hoogte variërende entrees markeren de statige toegangen tot de woningen en de winkels.
Het complex grenst direct aan de groenzone
Molenwetering met wandel en fietspaden naar
het achterliggende polderlandschap. In de
groenzone treft u o.m. los grazende Galloway
runderen.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
De entree via de rondweg om het Zuidland welke overgaat in Groenzone Molenwetering en een
wandel-/fietspad naar het centrum. De hoge uitstulpende entree benadrukt direct bij binnenkomst
het overweldigende wat gebouw Da Vinci met zich mee draagt. De entree is afgesloten en is voorzien van een bellentableau met de postbussen en een videofoon installatie.
Via de verwarmde hellingbaan bereikt u het
voor bewoners afgesloten gedeelte van de
parkeergarage alwaar u een eigen privé parkeerplaats heeft.
Via de lift naar de 6de etage bereikt u het appartement. De dubbele entree, en de statige voordeur.

Bij binnenkomst een riante en lichte
verbindingshal met toegang tot de
living.
Het gehele appartement is strak en
fraai afgewerkt. Zo ligt er een mooie eikenhouten vloer met bijpassende hoge
plinten en zijn de wanden en plafonds
gestuukt.

De woonkamer:
Via de mooie binnendeur met glas betreedt u de
living, welke bijzonder ruim van opzet is.
De gehele lengte is voorzien van ramen met glas tot
aan de grond, hierdoor ontstaat er een prettige lichtinval en kunt de elke dag weer genieten van het prachtige uitzicht.

Met een oppervlakte van ruim 60 m² beschikt u over ruime indelingsmogelijkheden.
Vanuit de eethoek de eerste deur naar het overdekte zonneterras.

De ruime eethoek vormt een mooie schakeling tussen de woonkamer en de luxe keuken, met de tweede toegang, middels
openslaande deuren, naar het ruime zonneterras.
Hier kunt u heerlijk van de ochtend- en middagzon genieten. Het terras is professioneel
met vuil doorlatend kunststof bevlonderd.

De keuken:
De keuken is op maat gemaakt en
opgebouwd met mooie hoogglans
zwarte fronten, een ‘RVS’ plint en een
hard glazenwerkblad.
De keuken bestaat uit een grote in de
wand met uiteraard de nodige inbouwapparatuur en praktische U-opstelling
welke u de nodige werk- en berguimte
biedt.
Deze compleet geoutilleerde keuken is voorzien van de volgende inbouwapparatuur:










een 5-pits gas op glas kookplaat
een design afzuigkap
een ingebouwde koffiemachine met verse koffiebonen
een (borden) warmhoudlade
een combioven
een combimagnetron
een vaatwasser
een koelkast
een vriezer

De tussenhal:
De tussenhal biedt toegang tot de overige
vertrekken in het appartement, te weten; 3
slaapkamers, de 2 badkamer, de toiletruimte, de wasruimte en de technische
ruimte met hier de opstelplaats voor de cvketel.
In de wasruimte vindt u de aansluitingen
voor de wasmachine en de droger, hier ook
veel bergruimte.

Het appartement beschikt over 3 ruime slaapkamers, waarvan 2 slaapkamers beschikken over
(meerdere) op maat gemaakte vaste kasten.

1 van de slaapkamers beschikt over een deur
naar het terras én badkamer ensuite(!).
Deze badkamer is fraai betegeld met chique
terracotta kleurige tegels en voorzien van een
douchecabine met massage douche met glazen wand, een wastafel en een design radiator.
Fraaie nisjes bieden u de nodige bergruimte.

De badkamer en toiletruimte:
De badkamer is compleet uitgevoerd en volledig betegeld. De mozaïeksteentjes combineren
mooi bij de zandkleurige tegels.
De badkamer is voorzien van:







een dubbele design wastafel
een grote spiegel met ingebouwde verlichting
een whirlpool ligbad
een 2de vrij hangend wandcloset
een grote douche/stoomcabine
een designradiator

Bijzonderheden:
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Inhoud
Externe bergruimte
Gebouwgebonden buitenruimte

: 2009
: 175 m²
: 507 m³
: 5 m²
: 25 m²

Overige bijzonderheden:
-

-

-

In de vraagprijs voor de woning is 1 privé parkeerplaats in de afgesloten parkeer
garage beschikbaar.
Op de begane grond is een eigen fietsenberging met elektra (zwakstroom).
Het gebouw is extra goed geïsoleerd gezien het recente bouwjaar van 2009. Zo zijn
vloeren, muren en daken geïsoleerd en is de woning voorzien van HR++ beglazing.
e.e.a. resulteert in een energielabel A.
Het gebouw wordt beheert door een actieve en financieel gezonde Vereniging van
Eigenaren. Zo zijn de hardhouten kozijnen in 2015 geschilderd en is in alle algemene
ruimten energie zuinige LED verlichting aangebracht. In 2016 is alle beton gehydrofobeerd
en in 2017 zijn ca 120 zonnepanelen aangebracht ten behoeve van stroom voorziening algemene ruimten.
De servicekosten zijn € 239,= per maand (appartement) + € 27,= per maand (parkeerplaats)

Kadastrale gegevens:
Gemeente
Sectie
Nummer
Indexnummer

: Alphen aan den Rijn
:A
: 7714
: A58

Technische gegevens:
Cv installatie / warmwater
Isolatie
Elektrische installatie
Energielabel:

: HR combiketel merk: Daalderop Combifort, bouwjaar: 2009
: volledig geïsoleerd
: voldoende groepen en een aardlekschakelaar
:A

Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in
onderhandeling te treden.
Deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Bijzonder bepaling:
Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en wordt gedaan onder voorbehoud (schriftelijke) goedkeuring en
ondertekening door (directie)eigenaar/eigenaresse/opdrachtgever.

WAT U VERDER NOG MOET WETEN...


Hypotheek: Bent u geïnteresseerd in deze woning en wilt u meer weten over de maandlasten
en de mogelijkheden van een hypotheek dan willen wij u graag vrijblijvend verder informeren.
Na een persoonlijk gesprek met één van onze erkende hypotheekadviseurs weet u exact wat de
netto maandlasten van deze woning zijn. Onze kracht daarbij is dat u bij ons een keuze kunt maken uit vrijwel alle hypotheekverstrekkers van Nederland. Indien u een vrijblijvend advies wilt
over de hypotheek dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.



Waarde van uw huidige woning: Indien u de financiële kant van de aankoop van deze woning
of een andere woning op een rij gaat zetten, dan hoort daar ook een inschatting van de waarde
van uw eventuele huidige woning bij. U kunt een afspraak maken met één van onze makelaars
voor een vrijblijvende prijsindicatie van uw huidige woning – dan weet u waar u aan toe bent.

In het geval u in onderhandeling gaat en het eens wordt over de prijs, opleveringsdatum en eventuele andere voorwaarden, maken wij als verkopend makelaar de koopovereenkomst op conform het
NVM-model. Hierin zijn onder meer de volgende clausules opgenomen:


Notaris: tenzij anders vermeld, kiest koper een notaris voor het passeren van de koopakte.



Oplevering: de woning dient te worden opgeleverd in de staat waarin zij zich bevond ten tijde
van de bezichtiging, leeg en ontruimd behoudens de meeverkochte roerende goederen
met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en bijbehorende rechten, heersende/leidende erf
dienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.



Baten en lasten: op het moment van eigendomsoverdracht bij de notaris komen alle baten en
lasten, verschuldigde canons voor rekening van koper. Alle lopende baten, lasten e.d., met uitzondering van het deel feitelijk gebruik van de onroerende-zaakbelasting, worden door de notaris verrekend naar rato.



Waarborgsom: tot zekerheid van verkoper voor nakoming van de verplichtingen door koper dient
koper uiterlijk binnen 5 weken na tot stand komen van de koopovereenkomst een waarborgsom
te storten op de derdenrekening van de notaris, ter hoogte van 10% van de koopsom In plaats
van deze waarborgsom kan koper een onvoorwaardelijk afgegeven schriftelijke bankgarantie
doen stellen van een in Nederland gevestigde bankinstelling.



Bouwkundige keuring: indien de woning bouwkundig gekeurd is, verklaart koper bekend te zijn
met de inhoud van het bouwkundige rapport.



Asbest: Met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van asbest verklaart koper ermee bekend
te zijn, dat het ten tijde van de bouw en/of verbouwingen en renovaties van woningen vóór 1993
normale praktijk was asbesthoudende materialen te verwerken. Bij eventuele verwijdering hiervan dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en aanvaardt de eventuele aanwezigheid van die materialen in of
aan het verkochte en zal de verkopende partij in deze niet kunnen aanspreken.

