
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Westeinde 10A  
Leimuiden   
 

      
Vraagprijs € 449.000,-- K.K. 

      
 
     

  Herenweg 97a 2465 AD Rijnsaterwoude  0172 - 50 99 73 

Meerkreuk 46 2377 VM Oude Wetering   071 - 331 34 84 

Korevaarstraat 19 2311 JT  Leiden 071 - 514 60 56 

Hoofdweg 667a                    2131BB Hoofddorp           023 -  5540732 
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Aan het water grenzende vrijstaande woning (1975) gelegen op 

380m² eigen grond. Beschikt over een grote garage/schuur 

(2013) met veranda (voorzijde toegangkelijk via recht van 

overpad) In de woning zijn 4 slaapkamers waarvan 1 op de 

begane grond en 3 op de 1e etage waarbij 1 slaapkamer thans in 

gebruik is als kleedkamer. Complete badkamer op de begane 

grond.  

 

Gelijkvloers wonen behoort tot de mogelijkheden! Vanaf de 

veranda heeft u prachtig uitzicht over het water, er is echter geen 

mogelijkheid om een boot/sloep af te meren. Een prachtige 

locatie met alle rust en vrijheid. 

 

Leimuiden is zeer centraal gelegen in het groene hart van de 

Randstad met uitstekende uitvalswegen in de richting 

Amsterdam/Schiphol, Leiden/Den Haag en Alphen aan den Rijn. 

Op loopafstand met de woning bevinden zich scholen, winkels, 

openbaar vervoer en sport en recreatievoorzieningen. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Begane grond: 

 

Royaal entree met trap naar vide op de eerste verdieping. Gang met 

meterkast, toegang tot de woonkamer met veel lichtinval, toegang naar de 

moderne keuken met een opstelling welke is v.v. magnetron, oven, 

Amerikaanse koel-/vrieskast (deze ter overname), inductiekookplaat. 

Vanuit de keuken kunt u naar de  bijkeuken met deur naar de tuin. Vanuit 

de centrale hal vind u verder de geheel betegelde toiletruimte v.v. 

vrijhangend toilet, fonteintje en met inbouwverlichting. De geheel 

betegelde badkamer  met o.a. douchecel, bad, wastafel welke is v.v. 

inbouwverlichting en de royale 1e slaapkamer 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1e Etage:                                                                                          

Overloop, (2e) grote slaapkamer met ruime bergkast, (3e) slaapkamer 

thans in gebruik als kleedkamer v.v. Velux dakraam, (4e) grote 

slaapkamer met aan 2 zijden bergkasten.  

 

Tuin:  

Heerlijke op oosten gelegen tuin met aan de achterzijde van de 

schuur/garage een fraaie veranda aan het water. Afmeting tuin 

10.00x15.00meter.  

 

Bijzonderheden:  

- Bouwjaar 1975. 

- Perceeloppervlakte 380m². 

- Woonoppervlakte: 131m². 

- Inhoud: 393m². 

- Gelijkvloerswonen is mogelijk, 1 slaapkamer en de badkamer op de 

  begane grond; 

- Grote garage v.v. garagedeur en normale deur. 

- Gedeeltelijk v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas. 

- Net buiten Leimuiden aan het eind van doodlopende weg. 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





















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


www.goedhartvastgoed.nl

Uw droom woning gevonden?
Maak gebruik van de Goedhart Woonservice!

Wij regelen voor u:
 

■	 Inzicht in uw financiële mogelijkheden door
 een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek
 met een erkende hypotheekadviseur.
 
■	Bouwtechnische keuring van de woning
 door een gespecialiseerd bureau.
 
■	 Taxatie van uw (nieuwe) woning tegen
 zeer concurrerende tarieven.
 
■	Gratis waardebepaling en verkoopadvies
 van uw huidige woning!

 Kantoor Rijnsaterwoude 0172-509973

 Kantoor Oude Wetering 071-3313484

 Kantoor Leiden 071-5146056

 Kantoor Hoofddorp 023-5540732

www.goedhartvastgoed.nl

GOEDHART
MAKELAARS & TAXATEURS
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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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