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Mastbos 252

2134 NW Hoofddorp

Inleiding
Een schitterende en ruime tussenwoning met 5 kamers, een brede en diepe achtertuin, 
schuur en loungeoverkapping. De begane grond is in 2017 geheel vernieuwd. In de grote 
tuin kunt u de hele dag genieten van de zon en het vrije uitzicht. 




Deze grote woning heeft een fraaie open woonkeuken met uitzicht over het speelveld 
voor de kinderen. Aan de achterzijde van de woning kijkt u uit over de bosstrook van de 
IJweg. 
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Ligging 




(Basis-)scholen, het overdekte winkelcentrum Paradijs en Skagerhof sportfaciliteiten en 
openbaar vervoer zijn op korte afstand aanwezig. De uitvalswegen naar de grote steden 
Amsterdam/Haarlem, Den Haag/Leiden en luchthaven Schiphol zijn goed bereikbaar.
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Foto's
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Begane grond

Bij binnenkomst in de hal treft u de garderobe, de vernieuwde meterkast en de toilet 
ruimte met vrij hangend toilet en fonteintje. Vanuit de hal heeft u toegang tot de 
woonkamer met een nieuwe keuken welke van alle luxe is voorzien met o.a.: een 
vaatwasser, oven, koelkast en 4-pits gasfornuis. Aan de achterzijde van de woning heeft 
u toegang tot de diepe tuin middels een loopdeur. De tuin is op het noordoosten 
gelegen en voorzien van stenen berging, achterom en overkapping. Doordat de tuin erg 
diep is, kunt u de gehele dag genieten van de zon.
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Google maps
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Foto's
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1e etage 

Op de eerste verdieping vind u drie ruime slaapkamers welke zijn voorzien van een nette 
laminaatvloer.

De badkamer bevind zich aan de voorzijde en is voorzien van: ligbad met 
Whirlpoolsysteem, inloopdouche, designradiator toilet en wastafel in badkamermeubel. 
Alle slaapkamers voor en achter hebben vrij uitzicht zonder over-buren en/of achter-
buren.

De slaapkamers aan de achterzijde zijn voorzien van een dakkapel en ramen met horren.
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Foto's
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Foto's




19Mastbos 252, 2134 NW Hoofddorp


2e etage
Via de open trap komt u op de zolderetage waar u de 4e slaapkamer treft en een aparte 
ruimte voor de was/droogopstelling en de cv-ketel.
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Foto's
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Bijzonderheden 

- Bouwjaar: 1983

- Perceeloppervlakte: 162 m2

- Woonoppervlakte:  105 m2

- Bruto inhoud: 362 m3

- Ruime achtertuin met achterom.

- Vrij uitzicht voor en achter (geen buren).

- Mooie terras overkapping voorzien van licht.

- Kind vriendelijke buurt.
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Plattegronden
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Plattegronden




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

 

Woning

Alarminstallatie X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails tweede etage X

- Gordijnen eerste en tweede etage X

- rolgordijnen begane grond en eerste etage X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / fornuis X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X
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Lijst van zaken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

- Koelkast / vrieskast X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Voorzetramen X
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Lijst van zaken
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Kadaster
















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
NEN 2580 MEETRAPPORT 

Object type Woning 

Adres Mastbos 252 

Postcode/Plaats 2134 NW Hoofddorp 

Datum Meetopname 19 juni 2018 

Datum Meetrapport 20 juni 2018 

Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en ingemeten 

Opdrachtgever Goedhart Makelaars & Taxateurs 

Adres Hoofdweg 667a 

Postcode/Plaats 2131 BB Hoofddorp 
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Sfeer impressies
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Sfeer impressies
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Gebruiksoppervlakte (GO) � 

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de 
oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de 
desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. � 

Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend:  

o Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m2;  
o Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding) 

schachten en vrijstaande constructies zoals kolommen, indien de horizontale 
doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m2; � 

o Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven 
de netto hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder 
trappen.  

 
Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte  

Een ruimte(n) is overig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen 
geldt:  

o Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is; � 
o Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak 

hoger dan 2m kleiner is dan 4 m2; � 
o De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een 

fietsenstalling, een garage of een niet te belopen zolder; � 
o Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen 

toegankelijk is met een niet vaste trap en/of een zolder met onvoldoende 
daglicht (raamoppervlakte kleiner dan één vierkante meter). � 
 
In twijfelgevallen worden de ruimten gerekend als woonruimte. Gang, keuken, 
bijkeuken, wasmachineruimte, pantry, kitchenette, CV-ruimte, vaste kast en 
meterkast worden allen gerekend als woonruimte. � 

 
Buitenruimten � 

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt 
is in dit meetcertificaat de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio’s 
vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.� 
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Algemeen  

In2styling heeft een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiks-
oppervlaktes en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven.  

Het meetrapport is opgesteld conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op 
basis van de NEN 2580:2007 NL. 

Verantwoording meetcertificaat NEN 2580  

o De opname heeft plaatsgevonden op 19 juni 2018, waarbij de relevante 
maatvoering van alle ruimten is nagemeten en genoteerd alsmede 
gecontroleerd op gebruiksfunctie; 

o Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnen-
ruimte dan is voor de maatvoering de binnenmaat van muur tot muur 
aangehouden.  

o Op de (zolder)verdieping(en) is er eventueel rekening gehouden met een 
beperkte stahoogte < 1,50 meter, veroorzaakt door de schuine daklijn. � 

o Er wordt een marge van maximaal 4% afwijking op de totale waarde van het 
meetcertificaat gehanteerd. � 

Het rapport is opgemaakt door N. Gosewehr, naar beste kennis en wetenschap, geheel 
te goeder trouw.  

Spaarndam, 20 juni 2018 
 

 

N. Gosewehr 
In2styling 

 
Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader  

Bij het bepalen van vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN 2580:2007 
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 NEN 2580’. � 

Hieronder vindt u een beknopte uitleg van bovengenoemde norm, mits er sprake is van 
relevantie tot dit certificaat. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen 
alsmede de hiervan afgeleide ”Meetinstructie bepalen gebruiks-oppervlakte woningen 
volgens NEN-2580” en de ”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens 
NEN-2580” vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. � 
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Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte(n) niet of slechts 
gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste 
buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In geval van 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 NEN2580 (dit geldt ook voor groep ruimten). � 
 

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte 
wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte: � 

o Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot 
de verticale projectie van de overkapping; � 

o Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten 
tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of 
rand van de vloerconstructie. � 
 
Een ruimte is externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het 
hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is via de open lucht. Verder 
geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. Externe 
bergruimte(n) worden volledig ingemeten dit voor zover op locatie toegankelijk. 

 
Perceel (kadastrale grenzen) � 
 
Indien er in dit certificaat een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is 
deze oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld. �Voor het exact vaststellen van de 
oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde 
landmeter te raadplegen. � 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEN 2580 MEETRAPPORT 



 

Datum meetopname 19 juni 2018      In2styling stelt meetrapporten op conform de door de NEN  
Datum meetcertificaat 20 juni 2018      uitgegeven NTA 2581:2011 “Opstellen van meetrapporten 
Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en ingemeten  volgens NEN 2580:2007 incl. correctieblad C1:2008” 
Status    Definitief 

 
Object type   Woning       Meetbedrijf   In2styling 
Adres    Mastbos 252       Opsteller   N. Gosewehr 
Postcode/plaats   2134 NW Hoofddorp     Opnemer   N. Gosewehr 

            

 
	
																					Publicatie,	geheel	of	gedeeltelijk	van	dit	rapport	is	slechts	toegestaan	indien	en	voor	zover	nadrukkelijk	in	dit	rapport	vermeld,	ofwel	na	schriftelijke	toestemming	van	In2styling.	
																					Aan	dit	rapport	kunnen	geen	rechten	worden	ontleend.	

	
            © IN2STYLING I www.in2styling.nl 

 

            NEN 2580 MEETCERTIFICAAT 

Gebruiksoppervlakte wonen 104.90 m² 
Totale Bruto inhoud  361.52 m³ 
Hoogte begane grond 
Hoogte 1e verdieping 
Hoogte 2e verdieping 
Hoogte schuur / veranda 

2.41 m 
2.41 m   
2.42 m 
2.36 m / 2.25 m 

Bouwlaag Gebruiksoppervlakte conform 2580:2017 Extern Bruto 
inhoud 

 Woonruimte 
 

Overige inpandige 
ruimte  

Gebouwgebonden 
buitenruimte 

Externe Bergruimte 
(schuur) 

Inhoud m³ 

Begane grond 41.99 m² - 12.42 m² 5.40 m² 156.48 m³ 
1e verdieping 36.75 m² - - - 125.67 m³ 
2e verdieping 26.16 m² - - -   79.37 m³ 
- - - - - - 



Kijk voor ons complete woningaanbod op 


 www.goedhartvastgoed.nl

Kantoor Rijnsaterwoude

Kantoor Oude Wetering

Kantoor Hoofddorp

Korevaarstraat 19

2311 JT Leiden

Tel:	(071) 514 60 56

E-mail:	leiden@goedhartvastgoed.nl

Herenweg 97a

2465 AD Rijnsaterwoude

Tel:	(0172) 50 99 73

E-mail:	info@goedhartvastgoed.nl

Meerkreuk 46

2377 VM Oude Wetering

Tel:	(071) 331 34 84

E-mail:	oudewetering@goedhartvastgoed.nl

Hoofdweg 667a

2131 BB Hoofddorp

Tel:	(023) 554 07 32

E-mail:	info@goedhartvastgoed.nl

Kantoor Leiden



Wat houdt ‘kosten koper’ in?


Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. 

De kosten koper is ongeveer 10 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 


- Overdrachtsbelasting; 


- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 


- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 





Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met: - Notariskosten voor de opmaak van de 

hypotheekakte; 


- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 





Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de 

verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper 

een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten 

betalen.






 Wat betekent ‘onder bod’ zijn?


Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft 

toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet 

meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.






 Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?


Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een 

woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, 

dan 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. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.



Hoe komt de koop tot stand?

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de 
prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken 
schriftelijk vast in de koopakte. 




Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende 
voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het 
uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en 
ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden 
meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule 
indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. 




Wanneer er door een consument een woning wordt gekocht bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop 
pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen 
is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop. 




Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een 
afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. 
Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de 
bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden 
geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.






 Wat is de bedenktijd?

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid 

geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de 
dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt 
overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van 
belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.


