Vallumstraat 165
Naaldwijk

Vraagprijs

€ 350.000
K.K.

Modern, instapklaar 3-kamer appartement in Hoogeland!

0174 - 254 876 | info@wendyvandervoort.nl | www.wendyvandervoort.nl

KENMERKEN
Woonoppervlakte

61.60m²

Externe bergruimte

5.48m2

Inhoud

198m³

Bouwjaar

2016-2018

Vraagprijs

€ 350.000
K.K.

Omschrijving
Modern, instapklaar 3-kamer appartement
gelegen op de vierde verdieping van het
elegante appartementencomplex Ibiza
Plaza the Second. De woning is gasloos,
voorzien van warmtepomp,
vloerverwarming en -koeling. Naast het
ruime balkon (ca. 31 m2) met weids
uitzicht, beschikt de woning over een
eigen parkeerplaats en berging op de
begane grond.
OMGEVING
Ibiza Plaza the Second is gelegen in de
populaire wijk Hoogeland, centraal ten
opzichte van het levendige centrum van
Naaldwijk. Voorzieningen als de
supermarkt, winkels, sportscholen en
horecagelegenheden zijn op loop-/
fietsafstand. Openbaar vervoer en
uitvalswegen richting A4 en A20 zijn
tevens op korte afstand.

moderne, open keuken in L-opstelling. De
keuken beschikt over één oven en een
combimagnetron, vaatwasser,
inductiekookplaat, recirculatiekap en koelvriescombinatie, middels de bovenkasten
is er voldoende opbergruimte aanwezig.
Het appartement beschikt over 2
slaapkamers, beide beschikken over een
aparte thermostaat en laminaatvloer. De
hoofdslaapkamer is ca. 10 m2 en
praktisch ingericht. De tweede
slaapkamer is ingericht als kantoorruimte/
kastruimte. Vijf schuifpuien geven u
toegang tot het ruime balkon (N/O), waar
u geniet van een weids uitzicht over de
omgeving.
De volledig betegelde badkamer is
uitgerust met wastafelmeubel, toilet,
inloopdouche, handdoekkast en
elektrische radiator.

INDELING
IBIZA PLAZA THE SECOND
Het complex beschikt over een
afgesloten, gedeeld parkeerterrein met
Ibiza Plaza the Final. De entree van het
complex is voorzien van bellentableau en
videofooninstallatie. In het voorportaal zijn
de postvakken gesitueerd en bereikt u via
een elektrisch bedienbare, afgesloten
toegangsdeur de centrale hal. Middels de
centrale hal wordt toegang verstrekt tot
het trappenhuis, de lift en de individuele
bergingen welke allen voorzien zijn van
elektra.
VIERDE VERDIEPING
Op de vierde verdieping treft u de
voordeur/entree naar het appartement.
De hal met meterkast, garderobe en
toegang tot alle vertrekken. De technische
ruimte biedt een opstelplaats voor
warmtepomp, wasmachine en droger.
De lichte woonkamer is voorzien van nette
laminaatvloer en kenmerkt zich door een

Bijzonderheden
- Bouwjaar 2016-2018;
- Woonoppervlakte 61,6 m2
- Oplevering in overleg (richtlijn september
2023);
- Energielabel A;
- Fraai en weid uitzicht;
- Woning is geheel gasloos;
- Aluminium kozijnen;
- Woning volledig voorzien van isolatieglas
(HR++);
- Verwarming/verkoeling middels
warmtepomp
- Opstalrecht warmtepomp;
- Actieve VvE, bijdrage: € 101,90 per
maand;
- Vastrechtkosten warmtepomp € 45,83
per maand;
- Eigen parkeerplaats op afgesloten
terrein;
- Inpandige berging (op begane grond);
- Complex voorzien van lift.

Plattegrond

Plattegrond

Locatie op de kaart

Wonen in Naaldwijk

Naaldwijk is het gezellige (hoofd)dorp van
gemeente Westland. Naaldwijk telt ca. 21.000
inwoners.
Naaldwijk biedt vele mogelijkheden.
Sportliefhebbers kunnen zich uitleven bij de
sportvelden de Hoge Bomen. Strandliefhebbers
staan met ca. 10 autominuten op het strand.
Kinderen kunnen qua opleiding vele kanten uit.
Ook winkelen is prima te doen in de kern van het
dorp. Naast het overdekte winkelcentrum De
Tuinen bieden ook de naastgelegen restaurants,
lunchrooms en winkels veel gezelligheid.
Zoals ieder dorp in het Westland heeft ook
Naaldwijk een echte eigen feestweek. U geniet hier
een week lang van muziek, eten en een gezellig
drankje.

Kadastrale kaart

Lijst van zaken
Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

NVT

Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting

X

Buitenverlichting

X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

Tuinhuis/buitenberging

X

Vijver

X

Broeikas

X

Vlaggenmast

X

Woning
Alarminstallatie

X

Schotel/antenne

X

Brievenbus

X

(Voordeur)bel

X

Rookmelders

X

Veiligheidssloten en overige
inbraakpreventie

X

Screens

X

Rolluiken/zonwering buiten

X

Zonwering binnen

X

Vliegenhorren

X

Raamdecoratie, te weten
- gordijnrails

X

- Gordijnen

X

- rolgordijnen

X

- Vitrages

X

- Jaloezieën / lamellen

X

Vloerdecoratie, te weten
- Vloerbedekking / linoleum

X

- parketvloer/laminaat

X

Warmwatervoorziening / CV
- CV met toebehoren

X

Lijst van zaken
Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

NVT

- Close-in boiler

X

- Geiser

X

- Thermostaat

X

- Mechanische ventilatie/
luchtbehandeling

X

- Airconditioning

X

- Quooker

X

- Warmtepomp met toebehoren

X

Open haard, houtkachel
- (Voorzet) open haard

X

- Allesbrander

X

- Kachels

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- Keukenmeubel

X

- (Combi)magnetron

X

- Gaskookplaat / keramische plaat /
inductie / fornuis

X

- Oven

X

- Vaatwasser

X

- Afzuigkap / schouw

X

- Koelkast / vrieskast

X

- Wasmachine

X

- Wasdroger

X

Verlichting, te weten
- Inbouwverlichting / dimmers
- Opbouwverlichting

X
X

(Losse) kasten, legplanken, te weten
- Losse kast(en)

X

- Boeken/legplanken

X

- Werkbank in schuur / garage

X

- Vast bureau

X

- Spiegelwanden

X

Sanitaire voorzieningen
- Badkameraccessoires

X

Lijst van zaken
Blijft achter
- Wastafel(s)

Gaat mee

Ter overname

NVT

X

- Toiletaccessoires

X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat

X

- Waterslot wasautomaat

X

- Sauna

X

Telefoontoestel /-installatie
- Telefoontoestellen

X

- Telefooninstallatie

X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten
- Radiatorafwerking

X

- Voorzetramen

X

- Isolatievoorzieningen

X

Overige zaken, te weten:
Schilderijophangsysteem

X

Kunstgras balkon

X

Overige meubels
Keukenplankjes

X
X

Spiegelkasten hoofdslaapkamer

X

Kruidenrekjes keuken

X

Zaken berging begane grond

X

Disclaimer
VERKOOPVOORWAARDEN

OBJECTINFORMATIE

- De overeenkomst wordt gesloten op
basis van een koopakte;
- Een waarborgsom van 10% zal door
koper gesteld worden bij notaris of een
bankgarantie voor het gelijke bedrag;
- Alle kosten van de notaris met
betrekking tot aankoop zijn voor de koper;
- Koper wordt in de gelegenheid gesteld
om de woning voor het sluiten van de
koopovereenkomst bouwkundig te laten
keuren;
- Voorbehouden en ontbindende
voorwaarden dienen voor het sluiten van
de koopovereenkomst kenbaar gemaakt
te worden;
- Koper wordt in gelegenheid gesteld om
de notaris die de levering zal passeren,
aan te wijzen. Deze notaris zal worden
vermeld in een op te stellen
koopovereenkomst. Indien er op de dag
van het tekenen van de
koopovereenkomst nog geen notaris
bekend is, behoudt de makelaar zich het
recht voor een notariskeuze te maken;
- De tussen verkoper en koper te sluiten
koopovereenkomst is slechts rechtsgeldig
wanneer beide partijen de
koopovereenkomst hebben ondertekend
en hiervan een ontvangstbevestiging
hebben ontvangen. Tot die tijd houdt
verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor
zich terug te trekken.

Deze brochure is met de nodige
zorgvuldigheid samengesteld. De
informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend
voor geadresseerde bestemd en niet
bedoeld als aanbod.

Voor de volledige verkoopvoorwaarden
die van toepassing zijn op dit object,
verwijzen wij u graag naar het formulier
welke bij deze brochure is bijgesloten.

De afmetingen betreffen circa-maten. Ten
aanzien van de juistheid van de vermelde
informatie kan door de verkopend
makelaar en haar opdrachtgever geen
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch
kan aan de vermelde informatie enig recht
worden ontleend.
Koper verplicht zich zelfstandig de
verstrekte informatie te (laten) controleren
en zich zelfstandig een beeld te vormen
van de feiten en omstandigheden die bij
de aankoopbeslissing van belang
zijn. Koper verplicht zich, voor zover koper
daartoe onvoldoende deskundig is, zich
door eigen deskundigen ter zake te laten
adviseren.
Interesse in deze woning? U kunt een
eigen aankoopmakelaar inschakelen. Uw
aankoopmakelaar komt op voor uw
belang en kunt u tijd, geld en zorgen
besparen.

Aantekeningen

Over ons

Uw woning verkopen is een serieuze beslissing, die
niet onderschat moet worden. Persoonlijke
begeleiding is essentieel en wij helpen u hier graag
bij! Naast alle juridische en financiële zaken die bij
de verkoop van uw woning komen kijken, moet
men ook de emotionele kant niet vergeten. Met een
jong, deskundig team en een eerlijk advies helpen
wij u helder naar de verkoop te blijven kijken.
Iedere woning is anders en dient daarom ook op
zijn eigen manier in de markt gezet te worden. Dit
maakt het werk ook zo leuk en uniek. Elke opdracht
blijft een uitdaging!
Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen,
wij plannen graag een afspraak met u in. U kunt
ons bereiken op 0174-254876 of mail naar
info@wendyvandervoort.nl
Op de hoogte blijven van ons aanbod? Maak een
account aan op onze website
www.wendyvandervoort.nl. U ontvangt al het
nieuwe aanbod direct per mail.
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