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Zeer royale en luxe afgewerkte vrijstaande villa  

op een prachtige locatie aan het Braassemermeer. 

Sloepvaren, zeilen en waterskiën kunt u direct vanuit uw woning doen. Daarnaast kunt u 

genieten van een prachtig vrij uitzicht over het water.   

De woning  is rustig en beschermd gelegen in een privé villapark en is bij de bouw in 

2006 direct vergroot tot maar liefst 367 m² aan woonoppervlakte.  De Vereniging van 

Eigenaren van het villapark zorgt voor weg- en rioolonderhoud, verlichting en onderhoud 

van het gemeenschappelijke groen waardoor het geheel de mooie uitstraling ook in de 

toekomst blijft behouden. 

De grote tuin rondom de woning biedt eigen parkeergelegenheid voor meerdere 

auto’s.  Er zijn drie onderheide terrassen, zodat u overal van zon of schaduw kunt 

genieten.  Tevens is er een ruime overdekte loungehoek.  De tuin is in 2011 door 

hoveniers aangelegd en voorzien van een ingenieus waterbakken systeem, wat zorgt 

voor een uniek schouwspel.  Tuinverlichting is volledig afgestemd op de tuin.  Er is een 

automatisch watersproei-systeem.  De tuin is gelegen aan polderwater, u kan zo met de 

kano de Veense polder in.  Het Braassemermeer ligt direct achter het dijkje.  

 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
      Indeling: 

Begane grond:  

Hal met toilet, berging, en toegang tot complete bijkeuken (met wasmachine aansluiting, 

wasbak, veel kastruimte en deur naar buiten).  Zeer royale woonkamer met gashaard.  Boven 

de haard prachtige inbouw-nis voor de tv.  Schuifpui naar het terras.  Tevens toegang tot een 

ruime werkkamer.  Geheel voorzien van een (in 2016 opgeknapte) eikenhouten vloer.  Luxe 

woonkeuken met werkeiland/eetbar.  De keuken is voorzien van alle apparatuur.  Sfeervolle 

eetkamer met schuifpui naar tweede terras.   Keuken en eetkamer zijn voorzien van 

tegelvloer met vloerverwarming.  Het schakelmateriaal is in 2016 allemaal vervangen. 

 

1e Etage: 

Gezellige entresolkamer met toegang tot ruim balkon met riant uitzicht over de hele 

Braassemermeer.  Eerste slaapkamer met inbouwkasten en vast bureau.   Tweede 

slaapkamer met zeer royale inbouwkastenwand en tevens nog een extra berging.   De derde 

slaapkamer is zeer ruim te noemen.   Alles voorzien van laminaatvloer.   Badkamer met 

ligbad, dubbele wastafel, design radiator, 2 persoons stoomdouche.   Tweede badkamer met 

douche, wastafel, design radiator en toilet.  Beide badkamers zijn voorzien van 

vloerverwarming. 

 

2e Etage: 

Overloop met grote vaste kastenwand en wastafel.  Tevens is hier CV ruimte.   Royale vierde 

en vijfde slaapkamer (met ook schitterend uitzicht).   Geheel voorzien van laminaatvloer. 

 

Souterrain: Onder de woning ligt een groot souterrain van 70m² bestaande uit een grote 

kamer met bar (met koelkast en vriezer), en een gescheiden ruime berging.  Van hieruit gaat 

ook nog een trap buitenom naar de achterkant van de woning. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bijzonderheden: 

De woning is in 2015 voorzien van zonnepanelen, welke (bij de huidige bewoners) volledig        

voorziet in de energievoorziening.  De meesten ruimten zijn in 2016 voorzien van (Led-) 

plafondspots. 

Er is een alarmcentrale aanwezig (2012). 

De buitenkant van de woning is in 2016 geheel geschilderd. 

Een ideale woning voor liefhebbers van een groot, nagenoeg nieuw huis met open water 

voor de deur en prachtig gelegen in het Groene Hart,  met de grote steden en de A4  binnen 

handbereik. 

- Bouwjaar 2006 

- Aantal kamers 9. 

- Perceel oppervlakte 797 m². 

- Woonoppervlakte 360 m². 

 - Inhoud  1.230 m³. 

- Woning is optimaal geïsoleerd. 

- Zonnepanelen aanwezig. 

- Oplevering in overleg. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Roelofarendsveen is een dorp in de gemeente Kaag en Braassem, in de 
Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het gemeentehuis van de gemeente Kaag en 

Braassem staat in Roelofarendsveen. Het dorp heeft 6991 inwoners (2009). 
Inwoners van het dorp noemen zichzelf Veenders en korten de naam van het dorp 

vaak af tot "De Veen". 

Roelofarendsveen levert 25% van de Nederlandse tulpenproductie, en heeft een 

jaarlijks bloemencorso. Op de plaatselijke watertoren uit 1932 zijn sinds 1986 
grote afbeeldingen van tulpen aangebracht. Het dorp wordt dan ook wel 'de tulp 

van de Randstad' genoemd. 

Het belangrijkste evenement dat in Roelofarendsveen wordt gehouden is de 
"Veense kermis" (waarvan het bloemencorso een onderdeel is). Deze kermis 

wordt doorgaans in het derde weekend van september georganiseerd en wordt 

omlijst door tal van (oud-hollandse) activiteiten en drinkgelag. 

Langs het Braassemermeer loopt de Staande Mastroute voor (zeil)boten met een 
opbouw van meer dan zes meter. De route loopt vanaf het IJsselmeer naar 

Zeeland (en terug). De bediening van bruggen en sluizen is afgestemd, zodat de 

route in principe binnen 24 uur te varen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaag_en_Braassem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijnaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tulp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloemencorso
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watertoren_(Roelofarendsveen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Randstad_(gebied)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kermis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staande_Mastroute
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeland_(provincie)


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



















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 aankoop 
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 aspecten , 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 bouwkeuring 
laat verrichten.  
De volgende gegevens kunt u ( indien voorhanden) 
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 informatie kan slechts 
gezien worden als een impressie van de woning en 
is hiermee alleen een uitnodiging 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 aansprakelijk. De vermelde afmetingen 
moeten gezien worden als “circa” maten. 
Het uitbrengen van een bod 

Wanneer u een bod op een woning gaat uitbrengen 
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 financiering 

wenst op te nemen, dient bij het bod te worden 
aangegeven tot welk bedrag  een hypotheek nodig 
is.  
Belangrijk: een  verkoop komt alleen tot stand, 

indien overeenstemming is bereikt over alle 
hierboven genoemde zaken en de 
koopovereenkomst 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 bovenvermelde 
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 koopovereenkomst of een 
afschrift daarvan, drie werkdagen bedenktijd. 
Binnen deze termijn kunt u alsnog van de koop 
afzien. Dat mag u doen zonder opgave 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 koopakte heeft 
ontvangen. ( Termijnwet ) 
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. Vanwege dit 
feit neemt Goedhart Makelaars & Taxateurs altijd de 
volgende clausule op in het koopcontract: 
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 asbesthoudende 
materialen in de bouw, o.a. in (rook)kanalen, 
dak(beschot), gevelpanelen en nabij verwarmings- 
en warmwatertoestellen te verwerken. Koper 
aanvaardt de eventuele aanwezigheid van die 
materialen in het verkochte.  
Wanneer u meer wilt weten over asbest kunt u 
informatie inwinnen op VROM of Informatie 
inwinnen bij desbetreffende gemeente.  
Vragen 

Het kopen van een woning, dat doet u niet iedere 
dag. Het is een ingrijpende gebeurtenis. Diverse 
vragen zullen u hierbij bezighouden.  
Schroomt u niet Goedhart Makelaars & Taxateurs 
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 onderhandeling 
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 onderhandeling 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 verkopende 
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 eerdere 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 verhogen 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 
onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel 
belangstellenden dat het moeilijk is te bepalen wie 
de beste koper is.  
In dat geval kan de verkopende makelaar besluiten 
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 bijvoorbeeld 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 optie nog wel gebruikelijk. 
Bij het aankopen van een bestaande woning wordt 
vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan 
heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen 
die een verkopende makelaar kan doen aan een 
belangstellende koper, tijdens het 
onderhandelingsproces. 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 andere partij in onderhandeling gaan. Een 

‘optie’ kunt u niet eisen; de verkoper en zijn 
makelaar beslissen zelf of er in een 
Onderhandelingsproces 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 onderhandeling 
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 
makelaarscourtage daar ook bij? 
 
‘Kosten koper’ bestaat voor het grootste gedeelte 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 inschrijving daarvan in de 
openbare registers bij het kadaster. De 
makelaarscourtage zit hier niet bij in, de makelaar is 
ingeschakeld door de verkoper. 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 
Hoofddorp  023-5540732 

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


Kantoor Rijnsaterwoude
Herenweg 97A
0172-509973
info@goedhartvastgoed.nl

Kantoor Oude Wetering
Meerkreuk 46
071-3313484
oudewetering@goedhartvastgoed.nl

Kantoor Leiden
Korevaarstraat 19
071-5146056
leiden@goedhartvastgoed.nl

Kantoor Hoofddorp
Hoofdweg 667a
023-5540732
marga@goedhartvastgoed.nl

www.goedhartvastgoed.nl
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Zibber B.V. heeft in opdracht van Goedhart Makelaars & Taxateurs Rijnsaterwoude  dit NEN2580 

meetrapport opgesteld conform de NTA 2581:2011 waarin de gebruiksoppervlakten en bruto- 

inhoud en vloeroppervlak zijn vast gesteld. 

 

Object type  Woning 

Adres  't Braassemhof 2 

Postcode/plaats  2371 BL  Roelofarendsveen 

Meetcertificaat type A  Op locatie gecontroleerd en gemeten 

Certificaatnummer  83420 

Status  Definitief 

   

Datum meetopname  21-08-2017 

Datum meetrapport  23-08-2017 
 

  Totaal  

Gebruiksoppervlakte wonen  366,60  M2 

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte  0,00  M2 

Gebouw gebonden buitenruimte  10,00  M2 

Externe bergruimte  0,00  M2 

    

Bruto vloeroppervlak woning  445,50  M2 

Bruto inhoud woning  1200,88  M3 

 

De meting en berekeningen zijn op basis van de ”Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakten 

woningen” en ”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen” a.d.h.v. de NEN2580:2007 NL, 

‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief 

het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Op dit meetcertificaat zijn de in dit meetrapport 

genoemde aannames en voorbehouden van toepassing. 

Rapport opgemaakt door B. van Beers, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw 

en voldoet aan de eisen van NTA 2581:2011 

 

Waalre, 23-08-2017 

Bas van Beers 

Zibber B.V. 
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Zibber B.V. heeft een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiksoppervlakten 

gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven. 

Het meetrapport is opgesteld conform de NTA:2011 NL 

De meting en berekeningen zijn conform de richtlijnen NEN2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en 

inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad 

NEN 2580:2007/C1:2008. Met uitzondering van de afwijkingen aangegeven in de meetinstructie 

Januari 2016 opgesteld door NVM, VastgoedPro, VBO, VNG en de Waarderingskamer. 

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN2580:2007 NL, inzake 

‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief 

het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant conform de NTA 2581 ‘Opstellen van 

meetrapporten volgens NEN2580’. 

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm,  mits er sprake is van relevantie 

tot dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan 

afgeleide ”Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakten woningen volgens NEN2580’’ en de 

”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN2580”  in de Januari 2016 versies 

vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de 

Waarderingskamer. 

De bruto vloeroppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte 

gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de 

desbetreffende ruimte of een groep van ruimten omhullen. 

• Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een 

oppervlakte die groter dan of gelijk is aan ≥4 m2(inclusief de ruimte voor verticaal 

verkeer). 

• Indien binnenruimte aan een aanpalende binnenruimte grenst, moet worden gerekend 

tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie. 

• Indien een Gebouwgebonden Buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het 

grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de 

binnenruimte. 

 

https://www.waarderingskamer.nl/fileadmin/publieksportaal/documents/public/hulpmiddelen-gemeenten/meetinstructie_gebruiksoppervlakte_woningen_2016-01-01.pdf
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De berekening voor de inhoud is gebaseerd op Meetinstructie Bruto inhoud woningen Januari 

2016 opgesteld door NVM, VastgoedPro, VBO, VNG en de Waarderingskamer. Deze instructie is 

gebaseerd op de richtlijnen NEN2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – 

Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. 

De afwijking van de meetinstructie t.o.v. de NEN 2580 is dat er vaste aannames omtrent vloeren, 

dakconstructie en woningscheidende muren. Voor ieder van deze constructies wordt een 

aanname gesteld van 30 cm met uitzondering van de begane grond vloer en of keldervloer 

(indien het de onderste woonlaag betreft), deze wordt aangenomen als 40cm. Externe bergingen 

en gebouw gebonden buitenruimte worden niet opgeteld bij de bruto inhoud van de woning. 

In dit meetrapport wordt de gebruiksoppervlakte van een woning onderverdeeld volgens de 

meetinstructie in vier oppervlakten. De NEN 2580 kent deze onderverdeling niet. Bij de 

gebruiksoppervlakte van de woning wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Gebruiksoppervlakte wonen 

• Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte 

• Gebouwgebonden buitenruimte 

• Externe bergruimte 

 

In beginsel dient gebruiksoppervlakte 1,50 m of hoger te zijn met uitzondering van ruimte onder 

trappen. Dragende en niet-dragende binnenwanden worden meegerekend om tot het 

gebruiksoppervlak te komen. De volgende onderdelen dienen niet meegerekend te worden tot 

gebruiksoppervlak: 

• Een oppervlakte van een vide, trapgat of combinatie van beiden waarvan de oppervlakte 

groter is dan of gelijk is aan 4 m2; 

• De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande 

bouwconstructie wordt niet tot de gebruiksoppervlakte gerekend, indien deze 0,50 m2 of 

groter is; 

• De oppervlakte van een liftschacht wordt niet tot de gebruiksoppervlakte gerekend. 

 

Een ruimte(n) is Overig Inpandige Ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt: 

• Het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog;  

• Het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,00 meter, maar het aaneengesloten 

oppervlak hoger dan 2,00 m is kleiner dan 4,0 m2 (alleen van toepassing wanneer er ook 

sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder dan 2,00 m); 

• De ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn 

bijvoorbeeld een kelder, fietsenstalling of een garage; - 

• Er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met 

wegklapbare, opvouwbare of eenvoudig verwijderbare trap en/of een zolder met 

onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²) of wanneer sprake is van een 

niet te belopen zolder 
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De gebruiksoppervlakte wonen volgt door de totale gebruiksoppervlakte te verminderen met de 

gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte. 

Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is 

omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan 

een balkon of dakterras. Bij een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, 

wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie 

van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een 

uitzondering op de algemene regel en NEN 2580. Een carport waarvan de dakconstructie is 

verbonden met de woning wordt gerekend tot gebouwgebonden buitenruimte.  

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt 

onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:   

• Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de 

verticale projectie van de overkapping; 

• Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de 

opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dakopstand of rand van de 

vloerconstructie. 

Een ruimte is een externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en 

de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te verlaten. Verder geldt dat externe bergruimte 

nooit een woonfunctie kan hebben. Indien er meerdere externe bergruimten zijn worden de 

gemeten oppervlaktes bij elkaar opgeteld. 

Onder NEN 2580:2007 wordt verstaan NEN 2580 uitgave mei 2007, inclusief correctieblad NEN 

2580:2007/C1:2008. Bij gebouwen van 200 m2 BVO en meer Gemeten is vanaf de in dit 

meetrapport genoemde tekening(en). Bij gebouwen van 200 m2 BVO en meer geldt: Het verschil 

tussen de totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie 

bedraagt minder dan 0,5 %, er van uitgaand dat de totale lengte- resp. breedtemaat van het 

gebouw maximaal 0,25 % afwijkt van de gemeten maat. Bij gebouwen kleiner dan 200 m2 BVO 

geldt: Gemeten is vanaf de in dit meetrapport genoemde tekening(en). Het verschil tussen de 

totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt 

minder dan 1 m2. 

Omdat gemeten wordt aan de hand van de branche brede meetinstructie wordt het 

gebruiksoppervlakte inclusief de oppervlakte van de dragende binnenwanden gemeten.  

Er worden tevens vaste aannames omtrent vloeren, dakconstructie en woningscheidende muren 

gedaan. Voor ieder van deze constructies wordt een aanname gesteld van 30 cm met als 

uitzondering de begane grond vloer en keldervloer, deze wordt aangenomen als 40 cm. 
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Deze vlakkentekening behoort bij het adres: 't Braassemhof 22371 BL  Roelofarendsveen en meetcertificaat 83420 met datum: 23-08-2017 
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147,10 17,90 129,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,34

Woon-/werkruimte 147,10 17,90 129,20 - - - - - - 393,34

140,90 14,30 112,30 0,00 10,00 0,00 0,00 4,30 0,00 351,98

Woon-/werkruimte 130,90 14,30 112,30 - - - - 4,30 - 351,98

Balkon (Niet overdekt) 10,00 - - - 10,00 - - - - -

84,00 12,40 53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 188,37

Woon-/werkruimte 84,00 12,40 53,60 - - - - 18,00 - 188,37

83,50 12,00 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,20

Woon-/werkruimte 83,50 12,00 71,50 - - - - - - 267,20

Totalen (incl. bijgebouwen) 455,50 56,60 366,60 0,00 10,00 0,00 0,00 22,30 0,00 1200,88
Procentueel tov BVO 100% 12,43% 0,00% 2,20% 0,00%

Totalen (alleen woning) 445,50 1200,88

Object opgesplitst per bouwlaag

Begane grond

Eerste Verdieping

Tweede Verdieping

Kelder

h < 1.50m vide

Bruto 

vloeroppervlakte

BVO BI

Overige Inpandige 

Ruimte

Gebruiksoppervlak 

Wonen

Bruto inhoud

m3Tarra oppervlakte
Gebouwgebonden 

Buitenruimte
Externe Bergruimte

Verticaal Verkeer  > 

4 m2 & niet  

toegankelijke 

ruimten 

Ruimte met beperkte 

stahoogte < 1,50 m

Vides/

Schalmgat

> 4 m
2 

TO GO OI GGB EB vv
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