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Alphen aan den Rijn





Inleiding.
Sokrateslaan 12 staat voor statig en vrijstaand wonen met veel ruimte in en om 
het huis, in een fijne en rustige buurt. Dit echte familiehuis, met maar liefst zes 
slaapkamers is gelegen in de geliefde, jonge villawijk Burggooi.  




Deze prachtige woning, gebouwd in de oude, Romeinse bouwstijl, is in 2006 
gebouwd en er is gebruik gemaakt van lichte materialen. Deze villa is door de 
jaren heen goed onderhouden en is hoogwaardig afgewerkt. Zo zijn de trappen 
en de vloer op de eerste verdieping in 2022 nog vernieuwd. De dakkappelen zijn 
recentelijk nog gereinigd en geïmpregneerd. Ook het complete 
buitenschilderwerk is in 2022 nog uitgevoerd zowel de muren als de hardhouten 
kozijnen. De woning heeft een groot perceel en parkeren is geen probleem, dit 
kan namelijk op eigen terrein. Het is goed mogelijk om een garage aan te laten 
bouwen, de verwarming kan worden doorgetrokken, hier is al rekening mee 
gehouden. De fijne tuin rondom de woning beschikt over meerdere zonnige 
terrassen en ligt aan het water.




De tuingerichte woonkamer heeft zowel bij het eetgedeelte als bij het zitgedeelte 
stijlvolle, openslaande deuren naar het terras. De mooie, open keuken met een 
gezellig bargedeelte bevindt zich aan de voorzijde van de woonkamer. De royale 
living heeft een fraaie lichtinval door de meerdere raampartijen. De eerste 
verdieping beschikt over vier slaapkamers, een toiletruimte, een trapkast en een 
technische ruimte. Op de tweede verdieping bevinden zich nog twee, riante 
slaapkamers en een moderne badkamer met vloerverwarming. Deze verdieping 
heeft aan weerszijden een grote dakkapel. De handgemaakte kasten bieden veel 
opbergruimte voor al je spullen.




Aan de woning is een energielabel A toegekend. Een energiezuinig huis is 
gunstig voor je energierekening en voor het milieu. Dat maakt wonen 
behaaglijk: minder koude voeten, geen koude uitstraling van muren en ramen, 
en minder overlast van geluiden van buitenaf. 




Burggooi maakt deel uit van de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn. Alle 
voorzieningen zijn in de buurt waaronder het winkelcentrum ‘De Atlas’, 
meerdere speelweiden en diverse basisscholen. De rustige locatie in villapark 
Burggooi middenin het Groene Hart van de Randstad is strategisch. Dankzij de 
ligging vlakbij de N11 is de hele Randstad vanuit Alphen aan den Rijn goed 
bereikbaar. De N11 sluit aan op de A4 en de A12, waardoor u met de auto binnen 
een half uur in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam of op Schiphol bent. 
Ook het station en centrum van Alphen aan den Rijn zijn binnen 10 minuten 
fietsen.



Kenmerken.
Indeling.

Soort woning Villa, vrijstaande woning

Woonlagen 3

Aantal kamers 7

Badkamers 2

Badkamervoorzieningen Badkamer 1e verdieping: Ligbad,  

inloopdouche, dubbel wastafelmeubel

Badkamer 2e verdieping: dubbel 

wastafelmeubel, inloopdouche, toilet, 

vloerverwarming

Oppervlaktes.

Woonoppervlakte 211m²

Perceeloppervlakte 437m²

Externe bergruimte 13m²

Overige inpandige ruimte 0m²

Gebouw gebonden buitenruimte 0m²

Inhoud 695m³

Bouwjaar 2006

Aanvaarding In overleg

Energie.

Label A

Verwarming Centrale verwarming, 

vloerverwarming gedeeltelijk

Type Atag

Bouwjaar 2019



Wonen in Alphen aan den Rijn.
Centraal in het Groene Hart ligt de stad Alphen aan de Rijn. De zeven 
dorpen Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, 
Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam 
vormen samen met de kern Alphen aan den Rijn, de Gemeente Alphen 
aan den Rijn. De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een oppervlakte 
van in totaal 13.250 hectare en telt meer dan 100.000 inwoners.




Alphen aan den Rijn heeft talloze recreatiemogelijkheden. Er zijn veel 
wandel- en fietsroutes in en rondom Alphen aan den Rijn te vinden. 
De Zegerplas en het Park Zegersloot is een groot recreatiegebied met 
allerlei mogelijkheden voor buiten- en watersport en gezellige 
restaurants. Maar ook in de verschillende woonwijken is aan groen 
gedacht en zijn er diverse parken aangelegd.

 

Door de centrale ligging is Alphen aan den Rijn goed te bereiken via 
de N11 en N207. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht en de luchthaven Schiphol liggen op minder dan een halfuur 
reizen. De N11 voorziet in een snelle route tussen Alphen aan den Rijn 
en Leiden. Deze rijksweg verbindt de A4 bij Leiden met de A12 bij 
Bodegraven. Ook qua openbaar vervoer is Alphen aan den Rijn goed 
bereikbaar. Het heeft een station aan de spoorlijn Woerden-Leiden en 
de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn via R-net.

 

De gezellige binnenstad beschikt over een groot en gevarieerd 
winkelaanbod met diverse horeca. Het voorzieningenaanbod van 
Alphen aan den Rijn is veelzijdig en bestaat uit diverse middelbare 
scholen en basisscholen en vele verenigingen voor sport, muziek en 
cultuur. Ook leuk: Alphen heeft verschillende attractieparken, zoals 
het Vogelpark Avifauna en het Archeon. De uitstekende 
bereikbaarheid van Alphen maakt het een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor actieve ondernemers.

 

Op het gebied van wonen heeft Alphen een gevarieerd aanbod van 
een groot aantal eengezinswoningen, starterswoningen, 
appartementen en luxe vrijstaande woningen. Alphen is hierdoor een 
zeer aantrekkelijk gemeente voor zowel ‘starters’ als ‘doorstromers’. 

Kortom, in Alphen aan den Rijn is het fijn wonen met alle 
voorzieningen binnen handbereik en de natuur om de hoek! 



Begane grond.
Entree/hal.

Je auto kun je gemakkelijk parkeren op je eigen oprit. Je 
kunt hier meerdere auto’s kwijt. Via de oprit bereik je de 
entree van deze fantastische woning. De hal geeft 
toegang tot de woonkamer, het vrij hangend toilet met 
fonteintje en de meterkast. Ook tref je in de hal de trap 
naar de eerste verdieping. De hal heeft strak gestuukte 
wanden en plafond en een prachtige, natuurstenen 
Travertin vloer met vloerverwarming. Erg handig is de 
extra radiator bij het garderobegedeelte, zo zijn je 
natte spullen bij slecht weer in korte tijd weer 
opgedroogd en klaar voor gebruik.



Woonkamer.

Vanuit de hal bereik je de royale, smaakvolle living. Het 
zonlicht stroomt hier naar binnen door de sfeervolle 
ramen en de openslaande deuren aan de zijkant en aan 
de achterkant van de woonkamer. Hiermee haal je het 
buitenleven naar binnen. Wat een heerlijke living! De 
smaakvolle eethoek met openslaande deuren naar het 
terras, is een gezellige plek om met het gezin te tafelen 
en de belevenissen van de dag door te nemen. Het fijne 
zitgedeelte met uitzicht op de achtertuin is een fijne 
plek om te ontspannen, even te spelen of te gamen. Er is 
genoeg ruimte om meerdere hoekjes te creëren. De 
wanden en het plafond zijn strak gestuukt en de vloer is 
afgewerkt met dezelfde fraaie, natuurstenen vloer als 
in de hal, ook met vloerverwarming. 





Keuken.


Aan de voorzijde van de woonkamer bevindt zich de 
lichte, open keuken in hoekopstelling met een 
aangenaam bargedeelte. Dit is een perfecte plek om ’s 
ochtends even snel te kunnen ontbijten. De tijdloze 
keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur 
waaronder een 5-pits gas op glaskookplaat, een 
afzuigkap, een combi-oven, een koelkast, een vriezer en 
een vaatwasser. De ramen aan de voorzijde geven 
vanuit de keuken een leuk uitzicht op de tuin en zorgen 
voor een fijne lichtinval. 

















Verdiepingen.
Eerste verdieping.

Via de verzorgde trap vanuit de hal, in 2022 nog 
opnieuw bekleed, kom je op de overloop van de eerste 
verdieping. De royale overloop geeft toegang tot vier 
slaapkamers, een grote trapkast, een toilet, een 
badkamer en een technische ruimte. De nog vrij nieuwe 
Cv-ketel bevindt zich in de technische ruimte, merk 
Atag, bouwjaar 2019. Aan de achterzijde van de woning 
bevindt zich een grote slaapkamer met twee ramen. 
Daarnaast tref je een kleinere slaapkamer, zeer 
geschikt als thuiswerkplek. De derde, fijne slaapkamer 
met raampartij bevindt zich halverwege de overloop, 
naast de trapkast. Aan de voorzijde bereik je de vierde, 
ruime slaapkamer, die meerdere ramen heeft. De 
wanden en het plafond van deze slaapkamer zijn 
onlangs nog opnieuw gestuukt en geverfd. Deze 
verdieping heeft een nieuwe, trendy laminaatvloer in 
een grijstint (2022). De complete badkamer is aan de 
voorzijde gesitueerd en is voorzien van een ligbad, een 
inloopdouche, een dubbel wastafelmeubel en een 
spiegelkast. De badkamer beschikt over natuurlijk 
daglicht door het raam, dat geeft een fraaie lichtinval. 





Tweede verdieping.

Een tweede trapopgang verbindt de overlopen met 
elkaar en zo kom je op de tweede verdieping. Deze 
verdieping is vergroot met twee dakkapellen. Vanaf de 
riante overloop bereik je de twee grote slaapkamers en 
de tweede badkamer. De overloop heeft mooie, 
handgemaakte inbouwkasten met veel opbergruimte. 
Zowel de slaapkamer aan de voor- als aan de 
achterzijde beschikken over een dakraam en een 
gezamenlijke dakkapel. De royale slaapkamer aan de 
voorzijde heeft ook stijlvolle, handgemaakte 
inbouwkasten voor al je kleding. Ook op de tweede 
verdieping ligt een trendy laminaatvloer. De moderne,  
badkamer is uitgevoerd met een inloopdouche, dubbel 
wastafelmeubel, toilet én vloerverwarming, dus geen 
koude voeten meer! Ook vind je hier de wasmachine- en 
drogeraansluiting, netjes weggewerkt. 

















Exterieur.
Deze prachtige woning staat op een riant perceel, de 
tuin is rondom gelegen. Aan de zijkant van de woning 
vind je een groot terras. Deze is gelegen op het 
Zuidwesten. In de gezellige loungehoek kun je heerlijk 
van de zon genieten. Aan de achterzijde vind je het 
tweede terras en een gazon waar de kinderen 
fantastisch kunnen spelen. De achterzijde van de tuin 
grenst aan het water, een geweldige stek om te vissen. 
Ook kunnen de kinderen hier suppen of met een 
roeiboot varen. Op de ruime oprit, aan de voorzijde van 
de woning, is voldoende plaats voor het parkeren van je 
auto. 




De tuin is zowel via de voorzijde als via de zijkant 
bereikbaar. Als je langs het huis loopt aan de zijkant, 
bereik je de houten, vrijstaande berging. Deze ruime 
berging is onderheid en biedt veel plaats voor het 
stallen van fietsen en het opbergen van je tuinkussens 
en tuingereedschap.




Het buitenschilderwerk is recentelijk in 2022 
uitgevoerd, dus zit nog goed in de lak! Zowel de muren 
als de hardhouten kozijnen zijn geverfd. De dakkapel is 
onlangs nog opnieuw gereinigd en geïmpregneerd.









Begane grond.



Eerste verdieping.



Tweede verdieping.



Berging.



Kadaster.



Huis op de kaart.



Interesse?
1. Afspraak voor bezichtiging

Als je geïnteresseerd bent in deze woning kan je een 
afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging maken 
met de makelaar. Tijdens de bezichtiging krijg je van 
ons de bij ons bekende informatie aangaande de 
woning. Daarnaast ben je zelf in de gelegenheid tot 
het stellen van vragen. Als koper heb je een 
onderzoeksplicht. Dit betekent dat het je eigen 
verantwoordelijkheid is om bij twijfel zelf nader 
onderzoek te verrichten. Juist daarom adviseren wij 
alle kandidaten om een aankoopmakelaar aan te 
stellen. 





2. Bieden/onderhandelingen


Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en uitsluitend 
bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een 
bod. De makelaar die bij de bezichtiging aanwezig is, 
informeert je desgevraagd naar de te volgen 
procedure. Elke bieding wordt vertrouwelijk 
behandeld. Iedere onderhandelingsstap wordt met 
onze opdrachtgever besproken. Behalve 
onderhandelingen over de prijs zijn ook andere 
punten van belang, zoals: opleverdatum, 
waarborgsom/bankgarantie en de roerende 
zakenlijst. Ook de gemaakte voorbehouden zoals 
“financiering” worden meegewogen.





3. Koop gesloten


Na overeenstemming zullen de afspraken door de 
makelaar worden vastgelegd in een koopakte. Je 
ontvangt hiervan een concept met een toelichting. 
Vervolgens maakt de makelaar een afspraak met je 
om de koopovereenkomst door te nemen en te 
ondertekenen. De bedenktijd van drie dagen gaat in 
zodra een kopie van de getekende 
koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. 
De makelaar zal voor verdere afwikkeling zorgen en 
de, met de eigendomsoverdracht belaste, notaris op 
de hoogte stellen.





4. Eigendomsoverdracht


Op de dag waarop het eigendom van de woning 
wordt overgedragen heb je de gelegenheid om de 
woning te inspecteren. Wij zullen te zijner tijd 
contact met je opnemen om een afspraak te maken 
voor deze eindinspectie. Tijdens deze inspectie zullen 
ook de meterstanden worden opgenomen. Na de 
inspectie treffen alle partijen elkaar bij de notaris.





Kantoor
RegioMakelaer® is een jonge organisatie met een frisse kijk op de recente 
ontwikkelingen van de regionale woningmarkt. Korte lijnen, maatwerk en 
een actieve “handen uit de mouwen” mentaliteit maken ons een 
daadkrachtig makelaarskantoor. Betrouwbaar, betrokken en hard werken 
zijn onze kernwaarden. Ons kantoor is gevestigd in het pand van Veldsink - 
Domburg, een partner waar we nauw mee samenwerken. De RegioBank is 
ook in dit pand gevestigd. Dit maakt het mogelijk om alle zaken rond jouw 
verhuizing op het gebied van verzekeringen en hypotheken onder één dak te 
regelen. Ons doel is dan ook om de aan- en verkoop van je woning van start 
tot eind te regelen, zodat jij zorgeloos kunt verhuizen.





Openingstijden.


Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Eventueel kun je ook buiten kantoortijden een afspraak maken.





Parkeergelegenheid.


Het is mogelijk om te parkeren op het parkeerterrein aan het Ankerplein 
(eigen terrein).





Wie zijn wij?

Een persoonlijke benadering vinden wij heel belangrijk. 

Daarom stellen wij ons graag aan je voor. Zo weet je wie je kunt verwachten 
als je een afspraak met ons hebt. Bekende gezichten, 

wel zo vertrouwd.

Team Regiomakelaer: 

Marielle van Dijk, Elsbeth Domburg en Eunice de Jonge



Contact.

RegioMakelaer® 




Nieuwe Markt 2

2411 BB  Bodegraven




www.regiomakelaer.n


info@regiomakelaer.nl

0172-255 255




