PRINSES MARIJKESTRAAT 54
2404 BD ALPHEN AAN DEN RIJN

€ Prijs op aanvraag

Ruime maisonnette met maar
liefst 5 slaapkamers, een moderne
keuken en badkamer.

INLEIDING
PRINSES MARIJKESTRAAT 54, 2404 BD ALPHEN AAN DEN RIJN
Op loopafstand van het appartement treft u het nieuwe winkelcentrum "de Baronie”, met
supermarkten, bakker, groentewinkel, drogisterij, viswinkel en sportschool. Tegenover het
appartement is een gezondheidscentrum gelegen. Ook is er een basisschool in de buurt en er
is voldoende parkeergelegenheid. Het gezellige centrum van Alphen aan den Rijn met tal van
winkels en restaurants is op loopafstand. Ook het NS-station is op loopafstand gelegen. Het
vernieuwd Bospark met kinderboerderij ligt op steenworp afstand van het appartement.
Het appartement is gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen N11 en N207. Het
openbaar vervoer stopt bijna bij u voor de deur.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of
anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn
indicatief.

LIGGING EN INDELING
PRINSES MARIJKESTRAAT 54, 2404 BD ALPHEN AAN DEN RIJN
Begane grond
Via de centrale entree met brievenbussen bereikt u de trapopgang. In de onderbouw vindt u
de ruime berging die bij de woning hoort.
Indeling
2e verdieping
Entree, ruime hal welke toegang geeft tot alle vertrekken en de 3e verdieping middels vast
trap. De doorzonwoonkamer (voorheen woonkamer en slaapkamer) heeft veel licht door de
grote raampartijen aan beide zijde. Tevens is de woonkamer voorzien van praktische vaste
kasten. De gesloten moderne keuken is naast de woonkamer gelegen en is voorzien van de
volgende inbouwapparatuur 4-pits gaskookplaat, oven, vaatwasser, afzuigkap, een koel-/
vriescombinatie en kast ten behoeve van de wasmachine. Daarnaast geeft de keuken ook
toegang tot het heerlijke balkon en een de nette badkamer welke is voorzien van een
wastafel in meubel en inloopdouche. Op deze verdieping bevinden zich ook nog zowel aan de
voor- als de achterzijde van de woning 2 fijne slaapkamers, waarvan de slaapkamer aan de
achterzijde is voorzien van een balkon.
3e verdieping.
Via een vast trap is de overloop te bereiken. Deze verdieping is voorzien van 3 slaapkamers
welke allemaal zijn voorzien van 1 of meerdere dakramen.
Bijzonderheden:
- In de nabijheid van veel voorzieningen;
- Royale lichte woonkamer;
- Moderne keuken en badkamer;
- 5 Slaapkamers;
- CV-ketel van Intergas uit 2015.
- Oplevering in overleg en conform lijst van zaken.
- Bij de aankoop van een appartement wordt men van rechtswege lid van de Vereniging van
Eigenaren. U betaalt € 133,34 per maand voor de woning en € 16,16 per maand voor de
berging aan de V.v.E. voor het beheer en onderhoud van het appartementencomplex
(Prijspeil 2022).

KENMERKEN
Overdracht
Vraagprijs

Vraagprijs

Servicekosten

€ 149,50

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Type object

Appartement, maisonnette

Woonlaag

2e woonlaag

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwperiode

1961

Dakbedekking

Dakpannen

Type dak

Zadeldak

Isolatievormen

Dakisolatie

Indeling
Aantal bouwlagen

2

Aantal kamers

6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal balkons

2

Energieverbruik
Energielabel

E

CV ketel
CV ketel

Intergas

Warmtebron

Gas

Bouwjaar

2015

Combiketel

Ja

Eigendom

Eigendom

Uitrusting
Warm water

CV-ketel

Verwarmingssysteem

Centrale verwarming

Heeft een balkon

Ja

Heeft kabel-tv

Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig

Ja

Heeft schuur/berging

Ja

KENMERKEN
Vereniging van Eigenaren
Ingeschreven bij de KvK

Ja

Jaarlijkse vergadering

Ja

Periodieke bijdrage

Ja

Reservefonds

Ja

Meer jaren onderhoudsplan

Ja

Onderhoudsverwachting

Ja

Opstal verzekering

Ja

Kadastrale gegevens
Eigendom

Eigen grond

Eigendom

Eigen grond

FOTO' S

FOTO' S

FOTO' S

FOTO' S

FOTO' S

FOTO' S

FOTO' S

FOTO' S

FOTO' S

TEKENINGEN

TEKENINGEN

TEKENINGEN

VvE-checklist / Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht
behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaand appartementsrecht (model 2018).
Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

1. De VvE
a.

Is er een actieve Vereniging van Eigenaars?

Ja

b.

Naam Vereniging van Eigenaars (VvE): VvE J.P. Coenlaan 1 t/m 23 & Prinses Marijkestraat 26
t/m 60, gevestigd te Alphen aan den Rijn

c.

Is de VvE ingeschreven in het Handelsregister?

Ja

Zo ja. KVK nr: 27373132
d.

Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE?

e.

Is er een eigenaar met 50 % of meer dan 50 % van het aantal stemmen?

Ja/nee

2. De bestuurder(s) (het bestuur)
a.

Is er een bestuurder?

Ja

Zo ja:
Naam bestuurder: MVGM Vastgoedmanagement
Adres:
Telefoonnummer: 088-432 45 25
b.

Is de bestuurder lid van de VvE?

Nee

Toelichting:
Vroeger was de wettelijke term voor bestuurder: ‘administrateur’. Het bestuur beheert de middelen en zorgt
voor uitvoering van de besluiten van de vergadering.

3. De vergadering van eigenaars
a.

Wordt er ten minste eenmaal per jaar vergaderd?

Ja

b.

Wordt de vergadering door de voorzitter geleid?

Ja

Zo ja:
Naam bestuurder: MVGM
Adres:
Telefoonnummer:
c.

Zijn er notulen en/of schriftelijke besluiten en actielijsten van de laatste 2 vergaderingen
beschikbaar? Zo ja, bijvoegen.

Ja

d.

Lopen er procedures tot vernietiging van besluiten?

Nee

Zo ja, om welke besluiten gaat het:

1
Object: Prinses Marijkestraat 54, 2404 BD ALPHEN AAN DEN RIJN

Paraaf:

4. Verzekeringen
a.

Is er een collectieve opstalverzekering?

Ja

b.

Is daar een ‘appartementenclausule’ in opgenomen?

Ja/nee

c.

Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?

Ja/nee

Toelichting:
Een appartementenclausule voorkomt dat appartementseigenaren de dupe worden van het doen of (na)laten
van een van hen. De clausule bepaalt dat een verzekeraar geen uitkering mag weigeren als de schade
ontstaan is door eigen schuld van een van de verzekerden.

5. jaarrekening
a.

Is er een exploitatierekening beschikbaar niet ouder dan 18 maanden?

Ja

b.

Stemt de exploitatierekening globaal (ca.+ of - 10 %) overeen met de begroting
van hetzelfde jaar?

Ja

c.

Waarom stemt die niet overeen?

d.

Is er een balans beschikbaar niet ouder dan 18 maanden?

Ja

e.

Hoe hoog was het eigen vermogen van de VvE op de laatste balansdatum?

Zie stukken VVE

f.

Is er een reservering/zijn er reserveringen?

Ja

6. De begroting
a.

Is er een begroting voor het lopende boekjaar?

Ja

b.

Worden de eigenaarsbijdragen op een rekening gestort die op naam van de VvE staat?

Ja

c.

Is er een post ‘klein onderhoud’?

Ja/nee

d.

Wordt er gereserveerd?

Ja

e.

Is er een aparte reservering voor groot onderhoud en/of renovatie?

Ja/nee

7. De onderhoudsplanning
a.

Is er een bouwkundig rapport (of vergelijkbaar document) van minder dan 4 jaar oud
waarin de bouwkundige staat van het appartementencomplex wordt beschreven?
Nee
Zo ja:
Dit rapport is opgemaakt door:
en is gedateerd op:

b.

Is er een schriftelijk plan voor het onderhoud voor de komende jaren?

Ja

Zo ja:
Dit rapport is opgemaakt door: MVGM
en is gedateerd op: 07-12-2021
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Paraaf:

c.
d.

Sluit het opbouwen van de reserves voor groot onderhoud voldoende aan bij het
onderhoudsplan?

Ja

Zijn er aanschrijvingen van overheidswege tot verbetering aangekondigd of opgelegd?

Nee

Zo ja, wat houdt de aanschrijving in:

9. Enige specifieke gegevens
a.
b.

Breukdeel van het aandeel in het appartementencomplex:
De gehele gemeenschap omvat: 2756
Aantal stemmen voor dit appartement:

c.

Te betalen maandelijkse bijdrage is totaal

74
€
149,50

Waarvan:
Exploitatiekosten (servicekosten):
Reservering voor onderhoud:
Stookkosten (voorschot):
d.

Zijn er eenmalige of incidentele verplichtingen?

Nee

Zo ja, welke en voor welk bedrag:
e.

Zijn alle aan de VvE verschuldigde bedragen betaald?

Ja

Ondertekening
Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier.
Verkoper is zich ervan bewust dat hij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten de
koper de mogelijkheid heeft om op grond van het Burgerlijk Wetboek schadevergoeding te claimen.
Verkoper verklaart de woning tot de notariële levering op een manier te zullen bewonen en
onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd.
Ondergetekende verklaart voorgaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld:

Nadere informatie (bijvoorbeeld, overige zaken die de koper naar uw mening moet
weten):

Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van VBO.
Copyright VBO 2019, versie 2019_1.
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Paraaf:

LIJST VAN ZAKEN
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting

X
X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

X

Tuinhuis/buitenberging

X

Vijver

X

Broeikas

X

Vlaggenmast

X

Zonnepanelen

X

Woning
Alarminstallatie

X

Schotel/antenne

X

Brievenbus

X

(Voordeur)bel

X

Rookmelders

X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

X

Screens

X

Rolluiken/zonwering buiten

X

Zonwering binnen in dakramen 3e

X

Raamdecoratie, te weten
Gordijnen 2e verdieping

X

Rolgordijnen 2e verdieping

X

Vloerdecoratie, te weten
Parketvloer/laminaat

X

Warmwatervoorziening / CV
CV met toebehoren

X

Close-in boiler

X

Geiser

X

Thermostaat

X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

X

LIJST VAN ZAKEN
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Airconditioning

X

Quooker

X

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)

X

Boeken/legplanken

X

Werkbank in schuur/garage

X

Sanitaire voorzieningen
Badkameraccessoires

X

Wastafel(s)

X

Toiletaccessoires

X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat

X
X

LIJST VAN ZAKEN
Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten
Radiatorafwerking

X

Voorzetramen

X

Isolatievoorzieningen

X

Overige zaken, te weten:
Schilderijophangsysteem

X

GOOGLE MAPS

Prins Hendrikstraat 91
2405 AH Alphen aan den Rijn
0172-245902
info@benlvastgoed.nl

