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Op een prachtige locatie met vrij uitzicht 

over het Braassemermeer bieden wij u 

een royale eengezinswoning met garage, 

dakterras en een zonnige tuin! 

Deze goed onderhouden 5-kamer woning 

is geheel voorzien van isolerende 

beglazing met grotendeels kunststof 

kozijnen en is uniek gelegen met veel 

groen en water in de directe omgeving. 

 

Indeling:                                                                                                                               

Begane grond: Entree, hal, toiletruimte, 

garderobekast, meterkast (6 groepen + 

aardlek), royale woonkamer met schitterend 

uitzicht richting het Braassemermeer. Half 

open keuken voorzien van een L-vormige 

keukenopstelling met diverse inbouw 

apparatuur en tuindeur naar de zonnige tuin 

welke is voorzien van sierbestrating, 

achterom en een garage voorzien van 

loopdeur, kanteldeur, elektra en betonvloer.  

 

 

 

Vrijstaande villa met zonnige tuin op het zuidwesten direct aan 

vaarwater en een grote loods (250m² begane grond) en 2 appartementen 

waarvan 1 met dakterras met uitzicht over het Braassemermeer (op de 

1e etage)! 

Deze nette, vrijstaande dertiger jaren villa heeft circa 13 meter kade 

direct aan de 'Wetering' met botenlift en insteekhaven. Het geheel is 

gelegen op 100 meter afstand van het Braassemermeer.   

Met een eigen afsluitbare inrit aan de voorzijde en een bedrijfshal van 250 m², 

welke is onderverdeeld in 250 m² hal met 3 overheaddeuren en 2 appartementen 

op de 1e etage leent dit unieke object zich ook uitstekend voor een combinatie 

van wonen en werken op een prachtige locatie midden in het Groene Hart van de 

Randstad met uitstekende verbindingen in de richting Amsterdam/Schiphol, 

Leiden/Den Haag en Alphen aan den Rijn.   

 



 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

Begane grond: 

Entree, hal met granitovloer, geheel betegeld toilet met fonteintje, 

garderobekast, royale watergerichte woonkamer met gashaard, vaste kast, 

openslaande deuren naar de tuin op het zuidwesten met zonneterras, gazon, 

steiger met botenlift, achterom en bergruimte naast de woning. Vanuit de 

woonkamer heeft u toegang tot de kelder (4.50x2.70m) met goede stahoogte 

en de luxe keuken met U-vormige opstelling voorzien van diverse 

inbouwapparatuur en loopdeur. Aansluitend aan de keuken kunt u beschikken 

over een praktische bijkeuken met aansluitingen voor wasmachine en 

keukenopstelling.  

Indeling bedrijfshal begane grond: 

Bedrijfshal van 250 m2 met betonnen vloer met 2 overheaddeuren aan de 

voorzijde en een garage/bergruimte met overheaddeur aan de achterzijde. 

1e Etage:                                                                                               

Overloop, 3 ruime slaapkamers en een zeer ruime luxe badkamer voorzien van 

dubbele wastafel, ligbad, aparte douche met douchecabine en toilet. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
 

 

  

 

Indeling bedrijfshal 1e etage: 

Trapopgang, overloop, toilet, kantoorruimte met keukenopstelling, compleet ruim 

appartement, extra slaap-/werkkamer en trap naar de zolder met veel 

bergruimte. 

2e Etage: 

Via vaste trap te bereiken grote zolderkamer met diepe inloopkasten, Velux 

dakraam en prachtig uitzicht over het Braassemermeer. 

Tuin: 

Prachtig aangelegde achtertuin op het zuidwesten direct aan vaarwater! 

 

Bijzonderheden: 

 

- Bouwjaar: 1932, Inhoud woning: 450 m3, Woonopp. woning: 160 m2, Perceel: 

680 m2.- Luxe en nette afwerking en geheel voorzien van kunststof kozijnen 

(2003) met isolerende beglazing. 

- Krachtstroom aanwezig. 

- Ideaal voor combinatie wonen en werken. 

- Zeer centrale ligging in de Randstad. 

- Oplevering in overleg. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bram

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 30 november 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RST00&sectie=A&perceelnummer=1676&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=1225&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=2772&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=1678&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RST00&sectie=A&perceelnummer=1897&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RST00&sectie=A&perceelnummer=1974&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RST00&sectie=A&perceelnummer=1675&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=3368&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=2912&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=3253&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=3308&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=3367&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=3937&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LMD02&sectie=A&perceelnummer=3938&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Informatie voor de aspirant-koper ! 
 

Voordat u een woning gaat bezichtigen of zelfs 
een bod gaat uitbrengen is het  raadzaam u van 
het volgende op de hoogte te stellen. Met deze 
informatie wil Goedhart Makelaars & Taxateurs 
u helpen de juiste stappen te zetten bij de aan- 
koop van een woning. 

 
Onderzoeksplicht van de koper 

 
Goedhart  Makelaars  &  Taxateurs  gaat  ervan 
uit dat u, vóórdat u een bod uitbrengt op de 
woning, onderzoek heeft verricht naar alle as- 
pecten, die in het algemeen en in het bijzonder 
voor u van belang zijn bij het nemen van uw 
aankoopbeslissing. Daartoe behoort minimaal 
het bestuderen van de informatie, die door ons 
wordt aangeboden, het inwinnen van informatie 
bij de Gemeente, Kadaster en een goed inzicht 
in uw financiële mogelijkheden. 
Het kan zelfs raadzaam zijn als u een bouwkeu- 
ring laat verrichten. 

 

 
De volgende gegevens kunt u (indien voorhan- 
den) op verzoek ter inzage krijgen: 

- eigendomsbewijs 

- lijst van roerende zaken 

- kadastraal uittreksel 

- kadastrale kaart 
 

Indien het een appartement betreft: 

- akte van splitsing 

- reglement van splitsing 

- statuten Vereniging van Eigenaren 

- huishoudelijk reglement 

 
De informatie in de verkoopbrochure en op 
internet is met de uiterste zorg en de grootst 
mogelijke nauwkeurigheid samengesteld door 
Goedhart Makelaars & Taxateurs. Deze informa- 
tie kan slechts gezien worden als een impressie 
van de woning en is hiermee alleen een uitno- 
diging tot onderhandelen. Voor de informatie 
zijn wij vaak afhankelijk van derden. Mochten 
er ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling 
van deze informatie gegevens vermeld worden 
welke niet juist zijn, of niet overeenkomen met 
de werkelijke situatie dan is Goedhart Makelaars 
& Taxateurs hiervoor op geen enkele wijze aan- 
sprakelijk. De vermelde afmetingen moeten ge- 
zien worden als “circa” maten. 

Het uitbrengen van een bod 
 
Wanneer u een bod op een woning gaat uitbren- 
gen dienen de volgende zaken nadrukkelijk te 
worden aangegeven: 

- welke woning betreft het bod 

- de geboden koopsom 

- de datum van overdracht 

- Eventuele overname van roerende zaken 

- ontbindende voorwaarden 

 
Let op!: Als bieder krijgt u niet automatisch een 
ontbindende voorwaarde voor de financiering. 
U dient dit bij uw bod te bedingen. Indien de 
bieder een ontbindende voorwaarde voor finan- 
ciering wenst op te nemen, dient bij het bod te 
worden aangegeven tot welk bedrag een hypo- 
theek nodig is. 
 
Belangrijk: een verkoop komt alleen tot stand, 
indien overeenstemming is bereikt over alle 
hierboven genoemde zaken en de koopovereen- 
komst door beide partijen is getekend. 
 
Bieden: Een bod kunt u alleen uitbrengen op de 
volgende wijze: 

- schriftelijk 

- per telefoon 

- per e-mail 

 
Voorzien van dagtekening en handtekening. Een 
mondelinge bieding dient altijd op bovenvermel- 
de wijzen te worden bekrachtigd. 
 
Koopakte 
Tenzij anders overeengekomen zal de koopakte 
worden opgemaakt door Goedhart makelaars & 
Taxateurs of door een notaris in opdracht van 
Goedhart Makelaars & Taxateurs. 
 
Schriftelijke koopovereenkomst en 
bedenktijd 
Indien   u   een   consument   bent,   moet   de 
koop voortaan schriftelijk worden gesloten. U 
heeft, na het ontvangen van de koopovereen- 
komst of een afschrift daarvan, drie werkdagen 
bedenktijd. Binnen deze termijn kunt u alsnog 
van de koop afzien. Dat mag u doen zonder op- 
gave van redenen en zonder dat er kosten aan 
verbonden zijn. De bedenktijd begint te lopen 
op de dag volgend op de dag waarop u de koop- 
akte heeft ontvangen. (Termijnwet) 
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Asbestclausule 
Asbest is in het verleden veel toegepast in de 
bouw vanwege de goede eigenschappen die het 
materiaal bezit. Sinds 1 juli 1993 is de verkoop 
van asbesthoudende materialen in Nederland 
verboden. Woningen van voor die tijd kunnen 
dus asbesthoudende materialen bevatten. Van- 
wege dit feit neemt Goedhart Makelaars & Taxa- 
teurs altijd de volgende clausule op in het koop- 
contract: 

 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat ten 
tijde van de bouw of tijdens renovatie van het 
verkochte, indien dit heeft plaatsgevonden voor 
1 januari 1994, het de normale praktijk was as- 
besthoudende materialen in de bouw, o.a. in 
(rook)kanalen, dak(beschot), gevelpanelen en 
nabij verwarmings- en warmwatertoestellen te 
verwerken. Koper aanvaardt de eventuele aan- 
wezigheid van die materialen in het verkochte. 

 
Wanneer u meer wilt weten over asbest kunt u 
informatie inwinnen op VROM of Informatie in- 
winnen bij desbetreffende gemeente. 

 
Vragen 
Het kopen van een woning, dat doet u niet ie- 
dere dag. Het is een ingrijpende gebeurtenis. 
Diverse vragen zullen u hierbij bezighouden. 
Schroomt u niet Goedhart Makelaars & Taxa- 
teurs tekst en uitleg te vragen over de te volgen 
procedure. Vooruitlopend hierop geven wij een 
aantal van de meest gestelde vragen weer. 

 

 
Meest gestelde vragen 

Wanneer ben ik in onderhandeling? 

 
U kunt het niet afdwingen dat u in onderhan- 
deling bent. U bent pas in onder-handeling als 
de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de 
verkoper een tegenbod doet. U bent niet in on- 
derhandeling als de 
verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod 
met de verkoper zal overleggen. 

 
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als 
er over een bod onderhandeld wordt? 

 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet 
tot een verkoop te leiden. De eerste bieder hoeft 
nog niet de beste te zijn. Vaak zal de verkopen- 
de makelaar aan belangstellenden vertellen dat 
hij, zoals dat heet, “onder bod” is. De makelaar 

zal geen mededelingen doen over de hoogte van 

de biedingen. Dit zou het overbieden kunnen 
uitlokken. 
 
Kan de verkoper de vraagprijs van de woning 
tijdens de onderhandeling verhogen? 
 
Het antwoord is ja. De vraagprijs is alleen een 
uitnodiging tot het doen van een bod. Als de 
verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er 
sprake van koop. Als de verkoper een tegenbod 
doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende 
partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eer- 
dere bod van de verkopende partij. 
Dus ook als de partijen ‘naar elkaar toekomen’ 
in het biedingproces, kan de verkoper ineens 
besluiten om toch zijn tegenbod weer te verho- 
gen en de koper om zijn bod weer te verlagen. 
 

 
Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 
 
Vaak is dit wel het geval, maar niet automatisch. 
De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen 
van een bod. Als u de vraagprijs biedt, doet u 
een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of 
hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn 
makelaar een tegenbod laat doen. 
 
Mag de makelaar tijdens de onderhandeling het 
systeem van verkoop wijzigen? 
 
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhan- 
deling beëindigen. Soms zijn er zoveel belang- 
stellenden dat het moeilijk is te bepalen wie de 
beste koper is. 
In dat geval kan de verkopende makelaar be- 
sluiten de lopende onderhandeling af te breken 
en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient 
hij eerst eventuele gedane toezeggingen na te 
komen. De makelaar kiest dan vervolgens bij- 
voorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle 
bieders hebben dan een gelijke kans om een 
hoogste (uiterste) bod uit te brengen. 
 
Wat is een optie? 
 
Een optie in juridische zin geeft een partij de 
keuze om door een eenzijdige verklaring een 
koopovereenkomst met een andere partij te 
sluiten. Partijen zijn het dan al eens over de 
voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt 
bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de 
aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n op- 
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tie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van 

een bestaande woning wordt vaak ten onrech- 
te het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de 
betekenis van bepaalde toezeggingen die een 
verkopende makelaar kan doen aan een belang- 
stellende koper, tijdens het onderhandelingspro- 
ces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden 
dat een belangstellende koper een paar dagen 
de tijd krijgt om na te denken over een bod. De 
makelaar zal in de tussentijd niet met een an- 
dere partij in onderhandeling gaan. Een ‘optie’ 
kunt u niet eisen; de verkoper en zijn makelaar 
beslissen zelf of er in een Onderhandelingspro- 
ces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 

 
Als ik als eerste bel voor een bezichtiging gaat 
u dan ook als eerste met mij in onderhandeling? 

 
Nee, de makelaar gaat als eerste in onderhan- 
deling met de kandidaat koper die als eerste 
een bod uitbrengt, maar ook hier kan hij van 
afwijken. Ook kan er een bezichtiging voor uw 
afspraak worden ingepland. 

 
Wat is nu ‘kosten koper’? en zit de makelaars- 
courtage daar ook bij? 

 
‘Kosten koper’ bestaat voor het grootste gedeel- 
te uit overdrachtsbelasting (2% bij het kopen 
van een tot wonen bestemd registergoe), en de 
kosten van de notaris voor het opmaken van de 
leveringsakte en hypotheekakte en de inschrij- 
ving daarvan in de openbare registers bij het 
kadaster. De makelaarscourtage zit hier niet bij 
in, de makelaar is ingeschakeld door de ver- 
koper. De makelaar behartigt de belangen van 
de verkoper en de verkoper rekent met hem af 
voor deze dienst. 

 
Goedhart Makelaars & Taxateurs vertrouwt erop 
dat u met deze informatie een weloverwogen 
bod zult uitbrengen. 

Aankoopbegeleiding 
Goedhart makelaars & Taxateurs is u graag van 
dienst bij de aankoop van een woning bij een 
collega  makelaar.  Kijk  voor  meer  informatie 
over aankoopbegeleiding op onze internetsite, 
www.goedhartvastgoed.nl 
 
ons email adres: 

info@goedhartvastgoed.nl 
 
Kantoren: 

Rijnsaterwoude 0172-509973 

Oude Wetering 071-3313484 

Leiden 071-5146056 

http://www.goedhartvastgoed.nl/
mailto:info@goedhartvastgoed.nl



