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VRAAGPRIJS 
€ 700.000 K.K.

KERKHOFPAD 26, NOORDWIJK



Woonoppervlakte : 122.20m²

Perceeloppervlakte : 425m²

Inhoud : 510m³

Bouwjaar : 1935

Kerkhofpad 26, Noordwijk
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Kerkhofpad 26, Noordwijk



KENMERKEN
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Overdracht

Vraagprijs € 700.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1935

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 425 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 122,2 m²

Inhoud 510 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 20,2 m²

Oppervlakte externe bergruimte 159,3 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

5,9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In centrum

Nabij school

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Zuid-west

Staat Goed onderhouden



KENMERKEN

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Noord-oost

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel NEFIT Topline Compact HRC 2013

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Zonnecollectoren

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft een rookkanaal Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Veelbelovende parel in het hart van Noordwijk 
Indeling


Binnen
 Begane grond: Entree/ruime hal, meterkast, 


 handige kelderkast voor opslag van voorraden en 

In deze charmante en rustige straat in het hart van wijn, toilet met fonteintje. In de gang ligt een 

Noordwijk Binnen, bevindt zich deze veelzijdig en originele en destijds veelgebruikte (en nu weer 

lichte jaren '30 eengezinshoekwoning. Met de populaire) terrazzovloer. De ruime, naar achter 

onverwachte hoeveelheid ruimte en het uitgebouwde woonkamer, heeft een linoleumvloer 

bijbehorende perceeloppervlak van circa 425 m2 in met parketmotief en een hoog plafond van circa 

de oude dorpskern, is deze woning een zeldzame 2.90 m. De erker aan de voorzijde is voorzien van 

vondst!
 een afstand bedienbaar elektrisch zonnescherm. In 


 deze lichte en zonnige huiskamer zijn er mogelijk-

De woning bevat nog vele authentieke details zoals heden om de keukenmuur door te breken of de 

glas in lood ramen, een terrazzovloer en een keuken anders te verbinden met de huiskamer. Aan 

bijzonder plafond. Zelfs de originele, perfect de achterzijde bevinden zich de royale, eveneens 

onderhouden jaren '30 binnendeuren zijn nog uitgebouwde keuken en bijkeuken. De keuken is 

aanwezig in de woning en geven het geheel een voorzien van een fraai zwart granieten aanrechtblad 

karakteristiek uiterlijk. De woning heeft voor het en een achterwand over de volledige lengte van 

overgrote deel dubbele beglazing en is aan de hetzelfde materiaal.  Apparatuur: kokendwaterkraan 

voorzijde voorzien van elektrisch bedienbare van Quooker, een 6-pits gaskookplaat met eronder 

schermen tegen de zon. 
 een grote en kleine oven (SMEG), een afzuigkap en 


 vaatwasser van Siemens en een ingebouwde en 3-

Vanaf de straat, kan de auto over de oprit in de privé vaks vriezer van Miele. 


carport worden geparkeerd. De achtertuin is vanaf 


de zijkant van het huis te betreden via een stevige 
1e verdieping


houten poort. In de zonnige en grotendeels Via de gang leidt een houten trap ons naar de eerste 

betegelde achtertuin is het in de middag zeer goed verdieping, waar zich momenteel een overloop, drie 

toeven in de zon. Door de met groen begroeide slaapkamers, een toilet en een badkamer bevinden. 

schuttingen is er voldoende privacy gegarandeerd. De slaapkamers met een hoogte van 2,45 m zijn 

De achtertuin geeft toegang tot de 'achterom' van zowel aan de voor- als achterzijde voorzien van een 

de woning en de gebouwen, die vroeger dakkapel. De kleinste van deze drie slaapkamers is 

dienstdeden als bollenschuren. Op de daken van de bijvoorbeeld te verbouwen tot inloopkast, zodat er 

schuren liggen in totaal 28 zonnepanelen, die de tevens ruimte wordt gecreëerd om een vaste trap te 

woning voorzien van energie, met een lage plaatsen naar de tweede verdieping. De badkamer, 

energierekening als resultaat. Deze schuren bieden voorzien van wastafelmeubel en douche geeft 

talloze mogelijkheden, zoals een werkplaats, werken toegang tot het balkon aan de achterzijde van de 

aan huis (ook met grote materialen) tot het woning. 


ombouwen naar een vakantiehuisje of een 


combinatie ervan.
 
2e verdieping



 De tweede verdieping is de huidige zolderruimte, 


 met grote ramen, een dakkapel aan de achterzijde 


 en een klein dakraam aan de straatkant. Deze 


 zolderverdieping is momenteel te betreden met een 


 vlizotrap. Op deze verdieping bevindt zich de cv-


 ketel en een wastafel. Er is voldoende ruimte om 


 een extra slaapkamer en bijvoorbeeld een 


 inloopdouche te creëren. 
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Tuinen
 


De voortuin ligt op het zuidwesten en is voorzien 


van tegels. De achtertuin ligt op het noordoosten en 


heeft toegang tot het Kerkhofpad via de poort aan 


de rechterzijde van de woning. Naast de woning 


bevindt zich de carport. De inrit naar de carport en 


de schuren wordt gedeeld met een aantal buren 


(recht van overpad). Zowel de voor- als achtertuin 


zijn voorzien van een wateraansluiting. 
 



 



Schuren
 


De stenen schuren tegen de achtergrens van het 


perceel bieden zeeën van ruimte en er is tevens een 


aparte ruimte voor de wasmachine, droger en een 


extra koel/vriescombinatie. De schuur is voorzien 


van een grote roldeur en is als garage te gebruiken 


voor zowel een personen- als bedrijfswagen.
 



 


De woning biedt ruimte aan een gezin met kinderen 


en het heeft talloze mogelijkheden tot 


modernisering en het creëren van ruimtelijkheid. Dit 


alles is prachtig te combineren met moderne 


elementen, zoals stalen deuren in de hal naar de 


huiskamer, openslaande deuren van de huiskamer 


naar de achtertuin. Tevens is het mogelijk om op 


diverse plaatsen muren verwijderen om de ruimtes 


groter te maken.
 



 


Door de ruime bollenschuren met zonnepanelen op 


het dak, de mogelijkheden om de woning te 


verbouwen in combinatie met werken aan huis in de 


oude dorpskern, is dit knusse en warme huis een Bijzonderheden: 


bijzondere parel op een verrassende plek!
 In de koopovereenkomst zal een 


 ouderdomsclausule worden opgenomen. 


De bijzondere kenmerken van deze woning zijn: 
 


- Centrale ligging nabij winkels en scholen in de Deze brochure is nauwkeurig en met zorg 

oude dorpskern
 samengesteld aan de hand van gegevens, die aan 

- Woning bevat nog vele authentieke details
 ons zijn verstrekt. Ondanks het bovenstaande 

- Zeer groot perceel (circa 425m2) 
 aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten 

- Voormalige bollenschuren geven veel aanzien voor onvolledigheid, onjuistheid of 

mogelijkheden  
 anderszins, dan wel de gevolgen ervan en kunnen er 

- Grote woonkamer, keuken en bijkeuken
 geen rechten aan worden ontleend.  













Kerkhofpad 26, Noordwijk



WORDT 
DIT JOUW

WONING?

issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



Kerkhofpad 26, Noordwijk



SITUATIETEKENING
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PLATTEGROND BEGANE GROND 

Kerkhofpad 26, Noordwijk



PLATTEGROND EERSTE ETAGE
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PLATTEGROND TWEEDE ETAGE

Kerkhofpad 26, Noordwijk



KADASTRALE KAART PERCELEN F4796 & F6250
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LOCATIE OP DE KAART

WOON JIJ HIER BINNENKORT?

Noordwijk biedt robuuste duinen, wijdse 

bossen, kleurrijke bloemenvelden en een kust 

met 13 kilometer zandstrand. Ook heeft 

Noordwijk een rijke variëteit aan sfeervolle 

restaurants. Of je nu Nederlandse delicatessen, 

vers gebakken vis, een snelle hap of 

hoogstaand culinair wilt eten, je geniet altijd in 

een ambiance die varieert van gezellige bistro's 

tot bekroonde culinaire keukens. Vaak met 

uitzicht over zee en duinen. Aan en rond de 

boulevards liggen veel restaurants, waarbij alle 

smaken en prijsklassen zijn vertegenwoordigd. 





Noordwijk is een internationaal erkende  

heilzame zeebadplaats voor een gezond, 

energiek en vitaal leven. 

Kerkhofpad 26, Noordwijk



ENERGIELABEL
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Naam kantoor:                                         Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 1 van 3 
Object: 
 
 

LIJST VAN ZAKEN,  
BEHORENDE BIJ 
 
Object : Kerkhofpad 26, 2201 LB Noordwijk 
Datum : 15 juni 2022 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan 
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee 
wordt genomen.  
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Buiten  
 Tuinaanleg/bestrating/beplanting      
 Buitenverlichting      
 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      
 Tuinhuis/buitenberging      
 Vijver      
 Broeikas      
 Vlaggenmast      
 Zonnepanelen      
       
 Woning 
 Alarminstallatie      
 Schotel/antenne      
 Brievenbus      
 (Voordeur)bel      
 Rookmelders      
 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      

 Screens voor BG 
      

 Rolluiken/zonwering buiten 1e etage       
 Zonwering binnen       
 Vliegenhorren      
       
 Raamdecoratie, te weten 
 Gordijnrails 

BG      

 Gordijnen 
BG      

 Rolgordijnen 
Keuken      

 Vitrages 
      



 

 
Naam kantoor:                                         Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 2 van 3 
Object: 
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Jaloezieën / lamellen 
1e etage       

 Rolgordijnen      
 Vloerdecoratie, te weten 

 Vloerbedekking / linoleum 
1e etage       

 parketvloer/laminaat 
zolder       

       
 Warmwatervoorziening / CV      
 CV met toebehoren      
 Close-in boiler      
 Geiser      
 Thermostaat      
 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling      
 Airconditioning      
 Kokend waterkraan      
       
 Open haard, houtkachel      

 (Voorzet) open haard  
Vul in: 'met' of 'zonder' toebehoren      

 Allesbrander      
 Kachels      
 Elektrische design haard      
 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  
 Keukenmeubel      
 (Combi)magnetron      

 Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis      

 Oven      
 Vaatwasser      
 Afzuigkap / schouw      
 Koelkast / vrieskast      
 Wasmachine      
 Wasdroger      
       
 Verlichting, te weten:   
 Inbouwverlichting / dimmers      
 Opbouwverlichting      
 Mogelijk nog een enkel stuk mee      
 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   
 Losse kast(en)      



 

 
Naam kantoor:                                         Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 3 van 3 
Object: 
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Boeken/legplanken      
 Werkbank in schuur / garage      
 Vast bureau      
 Spiegelwanden      
 Vul evt. andere zaken in      
 Sanitaire voorzieningen  
 Badkameraccessoires      
 Wastafel(s)      
 Toiletaccessoires      
 Veiligheidsschakelaar wasautomaat      
 Waterslot wasautomaat      
 Sauna Vul in: 'met' of 'zonder' toebehoren      
 Vul evt. andere zaken in      
 Telefoontoestel /-installatie  
 Telefoontoestellen      
 Telefooninstallatie      
 Vul evt. andere zaken in      
 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   
 Radiatorafwerking      
 Voorzetramen      
 Isolatievoorzieningen      
 Vul evt. andere zaken in      
 Overige zaken, te weten:   
 Schilderijophangsysteem      
 Vul evt. andere zaken in      
 Vul evt. andere zaken in      
 Vul evt. andere zaken in      
 Vul evt. andere zaken in      
 Vul evt. andere zaken in      

 
 



 

  
 
Na de bezichtiging 
Wij ontvangen na de bezichtiging altijd graag een terugkoppeling, zodat wij onze 
opdrachtgever op de hoogte kunnen stellen, ook al heb je verder geen belangstelling.  

Goed voorbereid 
Het kopen van een huis is een grote stap. Je gaat voor niets minder dan het huis van je 
dromen. Als je voor aanvang van het kooptraject je financiering al rond hebt, biedt dat een 
groot voordeel. We brengen je graag in contact met onze partners die een hypotheekadvies 
voor je kunnen opstellen. 

Bieden op de woning 
Een door jou uitgebracht bod is bindend, zowel in woord als geschrift. Wij bespreken het 
uitgebrachte bod met de verkoper en zodra deze het bod accepteert, komt er een 
koopovereenkomst tot stand. Het is belangrijk dat je bij het uitbrengen van het bod ook jouw 
voorwaarden specificeert, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek, roerende 
zaken, verkoop eigen woning et cetera.  

In onderhandeling 
Vaak wordt het door jou uitgebrachte bod niet direct geaccepteerd door de verkoper. Wij 
zullen dan namens de verkoper onderhandelen. De koopovereenkomst komt uiteindelijke tot 
stand als beide partijen het eens zijn met elkaar over de koopsom en de overige voorwaarden.  

De koopovereenkomst  
Zodra er sprake is van een koopovereenkomst zullen wij de koopakte opstellen. Deze 
koopakte wordt, na goedkeuring van partijen, ondertekend en naar de notaris gezonden.  

Bij financiering 
Als de gekochte woning gefinancierd wordt, stuur je de getekende koopakte zo snel mogelijk 
naar jouw bank of hypotheekadviseur. Meestal is er nog een taxatierapport nodig. We brengen 
je graag in contact met een onafhankelijke taxateur.  
 
Transportakte  
De notaris maakt een afspraak met partijen om de transportakte te tekenen. Op die datum zal 
dan de feitelijke eigendomsoverdracht plaatsvinden. De notaris zorgt ook voor de financiële 
afwikkeling.   

Overige services  
De (ver)koop is rond? Gefeliciteerd! Nu “alleen nog maar” verhuizen. En bij een verhuizing komt 
veel kijken. Je kunt daarbij wel wat ontzorging gebruiken. Onze partners kunnen je op alle 
vlakken helpen. Hierbij kun je denken aan: 

• Het verkrijgen van een energielabel 
• Een bouwtechnische keuring  
• Verhuizen, ontruimen en de opleveringsschoonmaak  
• Aannemers en schilders 
• Styling en inrichting 

Liever hulp bij iets anders? Met ons grote regionale netwerk helpen wij je graag verder. 
 



INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!
Wij plannen graag een bezichtiging in op een voor jou geschikt moment.

Issac Makelaardij B.V.

Jonckerweg 12

2201 DZ

Noordwijk

TEL. 071 7600 360

issacmakelaardij.nl

wonen@issacmakelaardij.nl


