
WAGENMAKER 2
LEIDERDORP

VRAAGPRIJS € 435.000 K.K.

Meer Advies: 

Al uw woongemak, onder één dak!



Wauw! Wat een TOP appartement is dit!




Voor wie gelijkvloers wil wonen en een flink terras en tuin kan waarderen, is dit De IDEALE oplossing; een ruim 
en verzorgd drie-kamer-appartement van ca. 100 m2 op de begane grond met eigen fietsenberging en het recht 
op gebruik van een parkeerplaats op eigen terrein.




De ligging is net zo ideaal! Het appartement is gelegen op loopafstand van het “Winkelhof” en andere centrale 
voorzieningen. Met de auto ben je op korte rijafstand op de uitvalswegen zoals o.a. de A4.




Het appartement is gelegen in een kleinschalig appartementencomplex en te bereiken via de afgesloten 
centrale hal met bellentableau en brievenbussen aan de buitenzijde. 




Indeling appartement: entree met videocom zodat je kunt zien wie er voor de centrale deur staat, fijne ruime hal 
met ruimte voor kapstok en toegang tot een grote berging annex was/stookruimte met opstelling CV 
combiketel, mechanisch ventilatiesysteem en aansluiting wasapparatuur. Er is een separaat toilet; vrijdragend 
met fonteintje en een luxe badkamer volledig v.v. licht tegelwerk, een fijne douchecabine met wegklapbare 
glaswanden, een 2e toilet en een handdoekradiator.




De leefruimte is verrassend ruim en heeft een prettige lichtinval door de vele raampartijen. Er is een grote 
hoekkeuken met lichte inrichting, stenen werkblad en inbouwapparatuur o.a. koel/vriescombinatie, combi 
oven/magnetron, inductie kookplaat, afzuigkap, vaatwasser. De woonkamer is riant en op verschillende 
manieren in te richten. Er is in ieder geval meer dan genoeg plaats voor een grote eethoek en een riant 
zitgedeelte. Waar nu de grote eethoek staat bevindt zich een deur naar het terras.




Er is een fijne hoofdslaapkamer van ca. 14 m2 met ruimte voor een groot 2-persoonsbed, een vaste kastenwand 
en nog een inbouwkast. De 2e (slaap) kamer met grote (inloop) kast van in totaal ca. 15 m2 is tevens zeer goed 
van formaat.




Last but not Least, het fijne zonnige terras, te bereiken vanuit de woning via de deur bij de eethoek. Je kunt hier 
heerlijk, in alle privacy, vertoeven zodra het weer het toelaat want het terras is gedeeltelijk inpandig en geheel 
v.v. een schutting. Verder is er een tuin in gebruik met veel groen en bloeiende planten aan de voor- en de 
zijkant van het appartement. De tuin/terras is tevens via de poort te betreden. 




De eigenaar van dit appartement heeft recht op het gebruik van 1 parkeerplaats op het parkeerterrein van het 
appartementencomplex. Er zijn tevens enkele parkeerplaatsen om vrij te kunnen parkeren. In de directe 
omgeving kan er ook vrij worden geparkeerd. De fietsen etc. kun je kwijt in de inpandige berging welke via 
binnen en via een ingang aan de zijkant van het gebouw gemakkelijk is te bereiken.




Als eigenaar van een appartement ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De VvE dient onder 
andere zorg te dragen voor het onderhoud van het gebouw. Hoe dat exact geregeld is bij dit complex, vind je in 
de VvE stukken. Deze VvE is actief en gezond. De bijbehorende servicekosten bedragen ca. € 200,00 per maand.



KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 435.000,- k.k.

Servicekosten € 200,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1992

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

Vloerisolatie

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 101 m²

Inhoud 317 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

0,3 m²

Oppervlakte externe bergruimte 7,7 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Nabij openbaar vervoer

Nabij snelweg



KENMERKEN
 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuidoost

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2006

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja



KENMERKEN
Meer jaren onderhoudsplan Ja

Onderhoudsverwachting Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond





































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler

Geiser

Thermostaat X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) (slaapkamers) X

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Waterslot wasautomaat

Sauna

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X

LIJST VAN ZAKEN





























INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Noordeinde 33 | 2371 CM | Roelofarendsveen



 071-3319019 | makelaardij@meer-advies.nl | meer-advies.nl


