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Moderne maisonnette met 2 slaapkamers & ruim dakterras!
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KENMERKEN

Woonoppervlakte 84m² 
Terras 20m² 
Inhoud 296m³
Bouwjaar 2009

HUURPRIJS 

€ 1.475

P/M





Omschrijving
Net afgewerkte maisonnettewoning met 
 EERSTE VERDIEPING

moderne keuken, 2 slaapkamers en ruim, 


zonnig dakterras! Deze 3-kamer woning is Via de trapopgang bereikt u de eerste 
gelegen in de populaire woonwijk verdieping. De overloop geeft toegang tot 
'Woerdblok', beschikt over een eigen twee slaapkamers, de badkamer en 
berging en voldoende openbare wasruimte. De badkamer is volledig 
parkeergelegenheid voor de deur. De betegeld en beschikt over hangend toilet, 
woning is gebouwd in 2009 en heeft een douchebad, wastafel met meubel en 
woonoppervlakte van ca. 84 m2.  
 radiator. 



 


OMGEVING
 De gehele woning is voorzien van 
Woonwijk 'Woerdblok' is een moderne vloerverwarming! 

nieuwbouwwijk gelegen nabij het gezellige 

centrum van Naaldwijk, waar je o.a. 
BIJZONDERHEDEN

terecht kunt voor de dagelijkse - Borg 3x kale maandhuur à € 4.425,-

boodschappen of een lekker etentje. De - Inkomensnorm 3x kale maandhuur à € 
natuurliefhebber kan genieten in het 4.425,- (bruto inkomen + vakantiegeld), 
Staelduinse Bos of uitwaaien op het partner mag voor 50% meegerekend 
Hoekse strand.  Openbaar vervoer en worden;

uitvalswegen richting A4 en A20 zijn op - 	Maandelijkse servicekosten bedragen € 
korte afstand. Eveneens voorzieningen als 40,-;

(basis)scholen en sportverenigingen zijn -	Huurder draagt zorg voor aanvraag 
goed bereikbaar.
 energie, water, internet en TV;



 - Huur wordt jaarlijks volgens CBS 

INDELING
 geïndexeerd;



 -	Huurovereenkomst wordt aangegaan 

 BEGANE GROND
 voor één jaar, met mogelijkheid tot 

 De entree van de woning bevindt zich op verlenging naar onbepaalde tijd;

de eerste verdieping. U komt binnen in de -	Woning is volledig geïsoleerd;

hal met garderobe, toilet, techniekruimte -	Eigen berging begane grond;

inclusief CV-combiketel (2009) en mv- unit -	Energielabel A;

(2021), en meterkast. De hal geeft toegang - Verwachte oplevering per half januari 
tot de woonkamer en keuken. De 2023; 

woonkamer is voorzien van veel 

raampartijen, wat zorgt voor licht en 

ruimte. Middels de loopdeur is het terras *Op dit appartement is een 
te betreden, gelegen op het zuidwesten. 
 inschrijvingsprocedure van toepassing, u 


 kunt bij ons het inschrijfformulier het AVG-
De moderne keuken is voorzien van formulier opvragen!

diverse inbouwapparatuur, waaronder een 

vaatwasser,  combimagnetron, koelkast, 

gaskookplaat en recirculatiekap. Vanuit de 

keuken is de trapkast te betreden, zo 

heeft u extra opslagruimte!
 




 



 



 



 




Plattegrond



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. 



Disclaimer
VERKOOPVOORWAARDEN
 
OBJECTINFORMATIE



 

- De overeenkomst wordt gesloten op Deze brochure is met de nodige 
basis van een koopakte;
 zorgvuldigheid samengesteld. De 
- Een waarborgsom van 10% zal door informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend 
koper gesteld worden bij notaris of een voor geadresseerde bestemd en niet 
bankgarantie voor het gelijke bedrag;
 bedoeld als aanbod.

- Alle kosten van de notaris met 

betrekking tot aankoop zijn voor de koper;
 De afmetingen betreffen circa-maten. Ten 
- Koper wordt in de gelegenheid gesteld aanzien van de juistheid van de vermelde 
om de woning voor het sluiten van de informatie kan door de verkopend 
koopovereenkomst bouwkundig te laten makelaar en haar opdrachtgever geen 
keuren;
 aansprakelijkheid worden aanvaard, noch 
- Voorbehouden en ontbindende kan aan de vermelde informatie enig recht 
voorwaarden dienen voor het sluiten van worden ontleend.

de koopovereenkomst kenbaar gemaakt 

te worden;
 Koper verplicht zich zelfstandig de 
- Koper wordt in gelegenheid gesteld om verstrekte informatie te (laten) controleren 
de notaris die de levering zal passeren, en zich zelfstandig een beeld te vormen 
aan te wijzen. Deze notaris zal worden van de feiten en omstandigheden die bij 
vermeld in een op te stellen de aankoopbeslissing van belang

koopovereenkomst. Indien er op de dag zijn. Koper verplicht zich, voor zover koper 
van het tekenen van de daartoe onvoldoende deskundig is, zich 
koopovereenkomst nog geen notaris door eigen deskundigen ter zake te laten 
bekend is, behoudt de makelaar zich het adviseren.

recht voor een notariskeuze te maken;
 

- De tussen verkoper en koper te sluiten Interesse in deze woning? U kunt een 
koopovereenkomst is slechts rechtsgeldig eigen aankoopmakelaar inschakelen. Uw 
wanneer beide partijen de aankoopmakelaar komt op voor uw 
koopovereenkomst hebben ondertekend belang en kunt u tijd, geld en zorgen 
en hiervan een ontvangstbevestiging besparen.
hebben ontvangen. Tot die tijd houdt 
verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor 
zich terug te trekken.




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

























Aantekeningen



Over ons

Het team van Wendy van der Voort BOZ bestaat uit 
vier gedreven meiden! Allen even gemotiveerd en 
met passie voor hun vak. Enthousiasme, 
vertrouwen, eigenwijs en trots, daar geloven wij in 
en dat vinden wij belangrijk.




Bij Wendy van der Voort bent u aan het juiste adres 
als het gaat om de aankoop, verkoop of verhuur 
van uw woning. Ieder traject is anders en dat maakt 
het zo leuk! Vanaf de start tot de uiteindelijke 
overdracht van de woning zijn wij betrokken en 
begeleiden wij u met veel plezier! 




Wat ons uniek maakt? 

- Onze persoonlijke dienstverlening en snelle 
communicatie, door ons compacte team blijven de 
lijnen kort en heeft u een vast aanspreekpunt;

- Wij zijn flexibel, ons aanpassings- en 
inlevingsvermogen zijn onze succesfactoren en 
werken in uw voordeel.

- Onze dienstlevering is full-service, u wordt 
volledig ontzorgd.

- Wij denken in mogelijkheden. We denken altijd 
1 stap vooruit. Gaat niet, bestaat niet!
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