
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dirk Thomaszstraat 25  
Oud Ade   
 

      
Vraagprijs € 249.000,-- 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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In kindvriendelijke woonomgeving gelegen, met uitzicht op het 

polderlandschap, 5- kamer eengezinswoning met o.a. 4 

slaapkamers, achtertuin gesitueerd op het Oosten waarin u 

heerlijk een groot gedeelte van de dag van het zonnetje kunt 

genieten!  

 

 

Oud Ade is landelijk gelegen op een zeer centrale locatie in de 

Randstad met uitstekende verbindingen in de richting Leiden/Den 

Haag en Amsterdam/Schiphol. Tevens kunt u genieten van tal van 

watersportmogelijkheden en prachtige fiets- en wandelroutes. 

Verscheidene sportverenigingen, kinderopvang en basisschool op 

loop/fiets afstand. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Begane grond: 

 

Entree woning, hal met meterkast (4 groepen met aardlekschakelaar), 

toilet met fonteintje. Woonkamer met bergkast en toegang tot de 

aangebouwde stenen berging welke is v.v. elektra en weer toegang geeft 

tot de achtertuin met achterom. Open keuken met eenvoudige 

keukenblokopstelling. 

 

1e Etage: 

Overloop, 3 slaapkamers waarbij 1 met vaste kast. Badkamer welke is v.v. 

ligbad met douche, wastafel en 2e toilet.    

       

2e Etage:  

 

Overloop met voorzolder waarin opstelplaats CV combiketel, aansluiting 

wasmachine. 4e Slaapkamer met Velux dakraam.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tuin: 

Zowel aan de voor- als aan de achterzijde kunt u genieten van een 

tuin. De tuin aan de achterzijde is op het oosten gelegen en de tuin aan 

de voorzijde op het westen. Dit zorgt ervoor dat u de gehele dag van 

het zonnetje kunt genieten. Beide tuinen zijn voorzien van 

sierbestrating en de achtertuin tevens van een achterom.  

 

Bijzonderheden:                                                                                                                     

- Bouwjaar: 1982, Woonoppervlakte.: ca. 104,3 m², 

- Gebouw gebonden buitenruimte: 6,2m². 

- Inhoud: ca. 372,85 m³, Perceeloppervlakte: 115 m². 

- De woning is grotendeels v.v. isolerende beglazing. 

- Ruime woning op een rustige en kindvriendelijke locatie.  

- Oplevering in overleg.  
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oud Ade is een dorp in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, 

behorend tot de gemeente Kaag en Braassem. Oud Ade is een dorp 
in de Vrouw Vennepolder en de Akkerslootpolder. Het is aan het 

begin van de 19e eeuw ontstaan rond de Sint-Bavokerk. Tot 1 

januari 2009 viel Oud Ade onder de gemeente Alkemade. 

 

Het dorp bevindt zich in een gebied waarin 
diverse poldermolens staan: iets ten westen van Oud Ade bevindt 

zich een wipmolen, de Vrouw Vennemolen. Een tweede wipmolen, 
de Rode Molen, ligt iets verderop. Ten oosten van het dorp bevindt 

zich de Akkerslootmolen. De Vrouw Vennepolder en de Vrouw 
Vennemolen vormen het toonbeeld van harmonie tussen natuur, 

ruimtelijke ordening en economie. De ultieme beleving van de 

polder. De vergezichten in de Vrouw Vennepolder imponeren in ieder 
jaargetijde. Altijd. De vlakbijgelegen Kagerplassen zijn geliefd bij 

watersporters. Het dorp heeft als toeristische voorzieningen een 

jachthaven en enkele campings. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaag_en_Braassem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouw_Vennepolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Bavokerk_(Oud_Ade)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkemade
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wipmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouw_Vennemolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Molen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerslootmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kagerplassen


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Bram

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 februari 2018
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=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1133&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1196&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1026&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1020&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1399&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1195&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1027&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1024&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1520&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1268&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1022&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1396&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1547&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1122&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1025&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1028&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1187&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1397&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1546&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1521&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1523&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1021&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1467&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1468&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1548&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1134&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1522&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AKM01&sectie=F&perceelnummer=1108&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


















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

GOEDHART
MAKELAARS & TAXATEURS

SINDS 1975


