
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

  

 

 
Vraagprijs € 399.000,= k.k.

DISTELWEIDE 125  
VOORBURG 



 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
& INDELING 
BENT U OP ZOEK NAAR EEN HEERLIJK BESCHUT GELEGEN WONING IN GROENE EN KINDVRIENDELIJKE WIJK MET 

ALLE VOORZIENINGEN BINNEN HANDBEREIK? ZOEK DAN NIET VERDER WANT WIJ HEBBEN NU VOOR U DEZE 4-

KAMER KWADRANTWONING (TYPE A) MET ROYALE EN KEURIG ONDERHOUDEN TUIN, STENEN BERGING EN 

VRIJSTAANDE HOUTEN BERGING. 

 

GELEGEN NABIJ PARK EN WATERPARTIJ EN OP SLECHTS 10 MINUTEN LOPEN VAN WINKELCENTRUM 

LEIDSENHAGE. OPENBAAR VERVOER (TRAMS 2 EN 6) OP 5 MINUTEN LOPEN EN OOK RANDSTADRAIL (LIJNEN 3, 4 

EN E) BINNEN HANDBEREIK. BASISSCHOOL ESSESTEIJN EN VERSCHILLENDE KINDEROPVANGEN OP 

LOOPAFSTAND. WANNEER U SNEL DE STAD UIT MOET IS DE N11 (DE SIJTWENDETUNNEL) BINNEN 2 MINUTEN 

BEREIKBAAR. 

 

*** Bekijk de plattegrond, foto's en video voor een complete impressie van de woning *** 

 

INDELING: 

Entree middels verzorgde voortuin. In de hal vindt u de garderobe en meterkast voorzien van 6 groepen met ALS. 

Vervolgens komt u in de woonkamer met open keuken. De keuken heeft aan 2 zijden een werkblad en is o.a. 

voorzien van een koelvriescombinatie, 4-pits keramische kookplaat met wasemkap en een spoelbak. Grenzend aan 

de keuken vindt u de bijkeuken waar de cv-combiketel hangt en opstelmogelijkheden voor de wasmachine, droger 

en/of extra vriezer. Vanuit de keuken is ook de heerlijke ruime en beschut gelegen tuin bereikbaar, keurig verzorgd 

aangelegd met voldoende plek voor een royale tuintafel met stoelen, er is een aparte zitkuil gemaakt in de tuin en 

er staat ook nog een royale houten berging. Naast al deze zaken is er nog veel ruimte in de tuin beschikbaar. 

 

Vanuit de woonkamer komt u via een 2e hal bij het toilet met fontein en de trap naar de EERSTE VERDIEPING. Op 

deze verdieping treft u 3 slaapkamers en een badkamer. Ook is er nog een ruime bergkast op de overloop. De 

afmetingen van de slaapkamers zijn: ca. 400x400, 400x300 en 300x300. De badkamer is ca. 205x190 en voorzien 

van een bad/douchecombinatie, wastafel en 2e toilet. 

 

BIJZONDERHEDEN: 

- Eigen grond 

- Bouwjaar 1973 

- Woonoppervlak ca. 104 m² 

- Perceeloppervlak 236 m² 

- Externe bergruimte (2 bergingen) ca. 12 m² 

- Begane grond voorzien van dubbel glas 

- Remeha Avanta HR-combiketel 

- Buitenschilderwerk recent uitgevoerd 

- Overige koopinformatie digitaal beschikbaar 

- Oplevering in overleg 

 

Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. 

Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belangen. 



 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO’S 
VAN DE WONING 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO’S 
VAN DE WONING 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO’S 
VAN DE WONING 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

KENMERKEN 
VAN DE WONING 
 

Object gegevens 

Aanvaarding In overleg 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Hoekwoning 

Aantal kamers 4 

Aantal Slaapkamers 3 

Bouwjaar/-periode 1973   

Bouwvorm Bestaande bouw 

Permanente bewoning Ja 

Maten object 

Inhoud 315 m³ 

Perceelgrootte 236 m² 

Woonoppervlakte 104 m² 

Woonkamer 30 m² 

Overige inpandige ruimte 0 m² 

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m² 

(balkon / terras)  

Externe bergruimte (berging) 12 m² 

Details 

Ligging object Aan park, in woonwijk, beschutte ligging 

Verwarming C.v.-ketel 

Isolatie Muurisolatie, gedeeltelijk dubbel glas 

Kabel Nee 

Type dak Plat dak 

Tuingegevens 

Tuin Voortuin, zijtuin 

Balkon N.v.t. 

Patio N.v.t. 

Tuindiepte 13 m 

Tuinbreedte 9 m 

Ligging Zuid, west 

Inzake appartementsrecht 

Aandeel in gemeenschap N.v.t. 

Bijdrage aan de V.v.E. N.v.t. 

Saldo reservefonds N.v.t. 

Huishoudelijk reglement N.v.t. 



:> 

 

 PLATTEGROND 
BEGANE GROND 
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 PLATTEGROND 
EERSTE VERDIEPING 

 

 



 

 

LOCATIE 
KAART 
 

 

  



 

 

KADASTRALE 
KAART 
 
 

  

 

 
Adres: Distelweide 125 

Postcode / plaats: 2272 VS Voorburg 

Kadastrale gemeente: VOORBURG 

Sectie: D 

Perceel: 5892 

Oppervlakte: 236 m² 

Soort grond: Eigen grond 



 

 

LIJST VAN 
ZAKEN 

 

ZAKEN Blijft 
achter 

Gaat  
mee 

Overname 
(mogelijk) 

N.v.t. 

tuin: 

tuinaanleg / bestrating / beplanting      

buitenverlichting     

tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

tuinhuisje / buitenberging     

kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

broeikas     

voet droogmolen     

overige tuin, te weten: 

- tuinmeubel set metaal / tuin-zitjes steen / tuinhek rondom        

woning: 

vlaggenmast     

schotel/antenne     

brievenbus     

(voordeur)bel     

alarminstallatie     

veiligheidssloten/inbraakpreventie     

rookmelders     

rolluiken / zonwering buiten     

zonwering binnen     

vliegenhorren     

raamdecoratie, te weten: 

gordijnrails     

gordijnen / vitrages     

rolgordijnen     

losse horren/rolhorren     

     

vloerdecoratie, te weten: 

- vloerbedekking      

- parketvloer / laminaat     

- plavuizen     

-      

warmwatervoorziening, te weten: 

c.v. met toebehoren     

thermostaat     

mechanische ventilatie/luchtbehandeling     

airconditioning     

open haard met toebehoren     



 

 

LIJST VAN 
ZAKEN 

allesbrander     

kachels     

isolatievoorzieningen     

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

radiatorafwerking     

schilderijophangsysteem     

keukenblok met bovenkasten      

keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- afwasmachine mielle     

- koel/vrieskast     

- electricsh kookplaat     

keukenaccessoires 

-      

verlichting, te weten: 

 - spotjes keuken/slaapkamer     

- plafonniers /hal/ slaapkamers/ overloop     

(losse) kasten, legplanken, te weten: 

- spiegelwand kast hal en slaapkamer     

- wit louvredeur kastenwand keuken     

-      

vast bureau     

spiegelwanden     

wastafels met accessoires     

toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.)     

-      

badkameraccessoires (spiegel, kranen, douchescherm etc.) 

- spiegels / handdoek houders en toebehoren     

sauna met toebehoren     

veiligheidsschakelaar wasautomaat     

waterslot wasautomaat     

overige zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten 
of huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): 

-      

overige zaken, te weten: 

-      

bijzondere opmerkingen: 

 

 



 

 

AANBIEDINGS 
VOORWAARDEN 
Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de van toepassing zijnde voorwaarden vastgesteld door 
de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen N.V.M. alsmede de  
algemene voorwaarden van Dijkhuizen Garantiemakelaars. De NVM voorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
arrondissementsrechtbanken en liggen op ons kantoor ter inzage. De algemene voorwaarden Dijkhuizen 
Garantiemakelaars zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen op onze website. 
 
Bijgaande aanbieding is slechts bedoeld als een uitnodiging tot het bezichtigen van de betreffende onroerende 
zaak of als uitnodiging tot het doen van een voorstel hierop. 
 
De verkooppresentatie is een globale beschrijving van de aangeboden onroerende zaak. Er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend. Het ontslaat de koper derhalve niet van zijn onderzoeksplicht. 
 
De in de brochure vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk weergegeven en voor zover mogelijk, 
gecontroleerd door de verkoper en/of diens makelaar. Dit geldt met name ook voor alle genoemde 
maatvoeringen. Echter de genoemde maatvoeringen, oppervlakten en inhouden zijn indicatief en kunnen afwijken 
van de NEN 2580 norm. Indien de gemelde maatvoeringen, om enerlei reden, van doorslaggevend belang zijn voor 
de uiteindelijke aankoopbeslissing van koper dan wordt koper in de gelegenheid gesteld om hier, vóór het sluiten 
van de overeenkomst, nader onderzoek naar te verrichten. Na het sluiten van de koopovereenkomst kan koper 
hier geen enkel recht meer aan ontlenen. 
 
Er is pas sprake van een koopovereenkomst nadat beide partijen de schriftelijke koopovereenkomst hebben 
ondertekend. Partijen zijn dus niet gebonden zolang geen schriftelijke koopovereenkomst door beide partijen is 
ondertekend. Aan mondelinge toezeggingen van de ander kunnen door één partij geen rechten worden ontleend. 
 
Indien er ontbindende- of opschortende voorwaarden bij de onderhandelingen afgesproken zijn, dan worden deze 
in de koopakte opgenomen. De termijn die geldt voor een financieringsvoorbehoud is zes weken en gaat direct in 
na het tot stand komen van de mondelinge overeenstemming. 
 
Koper is bekend met het feit dat er binnen zeven weken na de datum van de mondelinge overeenstemming een 
waarborgsom gestort dient te worden op rekening van de notaris welke de levering zal verzorgen, ter grootte van 
10% van de koopsom. In plaats van een waarborgsom kan een onherroepelijke bankgarantie worden gesteld. 
 
Al onze aanbiedingen zijn “kosten koper”, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Dit betekent dat de 
overdrachtsbelasting en de notariskosten voor rekening van koper zijn. Bij deze woning wordt in de koopakte een 
“asbestclausule” en een "overdrachtsbelasting-clausule" ten gunste van verkoper opgenomen. Eveneens wordt er 
een artikel opgenomen waarin de notariskosten voor verkoper worden gemaximaliseerd. Indien gewenst kunt op 
voorhand geïnformeerd worden over de inhoud van de koopakte en de clausules. 
 
Verkoper heeft koper in de gelegenheid gesteld een bouwkundige inspectie te doen uitvoeren. 
 
November 2016  



 

 

VEEL GESTELDE 
VRAGEN 
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U bent officieel in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de verkopende 
makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in onderhandeling bent. 
 
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt? 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer 
belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan één 
gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende makelaar aan 
belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar 
geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de 
hoogte van biedingen, dit zou overbieden kunnen uitlokken. 
 
3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zie ook vraag 5), dan kan de verkoper ook besluiten 
de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper 
een tegenbod doet wat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere bod van de verkopende 
partij. Dus ook als 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. 
 
4. Hoe komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden) dan 
legt de verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk onderwerp. U krijgt 
als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit moet u melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is 
belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over 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 een boeteclausule. Zodra verkoper en koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een 
kopie 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 de woning. Ziet de koper tijdens deze 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. 
 
5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen? 
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollega, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit een 
advertentie of een woongids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen van 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. 
 
6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 
Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of 
benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar, natuurlijk in overleg met de 
verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel 
gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle 
bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen. 
 
7. 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 wel eens over de voorwaarde 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 niet. Het begrip ‘optie’ 
wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-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 NVM-makelaar zal in de tussentijd proberen niet 
met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn 
financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende NVM-makelaar 
beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 
 
8. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, als ik als eerste een bezichtiging aanvraag of als eerste een bod uitbreng? 
Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende 
NVM-makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de NVM-makelaar te 
vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een toezegging, dan dient hij die na te komen. 



 

 

OVERIGE 
INFORMATIE 
De koopovereenkomst 
De koopovereenkomst wordt door de verkopende makelaar opgemaakt conform het model van de NVM (Nederlandse Vereniging 
van Makelaars). 
 
Baten, lasten en verschuldigde canons 
Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De 
lopende baten, lasten (met uitzondering van de onroerende - zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik) zullen tussen partijen naar 
rato worden verrekend. 
 
Waarborgsom 
Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt wordt er een waarborgsom gestort bij de notaris. Dit is een bedrag 
ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie afgeven, mits 
deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling. 
 
De kosten koper 
De kosten koper zijn de kosten die de koper voor de overdracht van de woning dient te betalen. 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. 
 
Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering (koopakte) 
 
Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening te houden met: 
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte



 

 

CONTACT 
GEGEVENS 
 
Bent u na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan nodigen wij u graag uit 
om contact op te nemen met Dijkhuizen Garantiemakelaars, 070-3000138. 

U bent welkom op kantoor: 
maandag t/m vrijdag: van 9:00 uur tot 17:30 uur 
Voor bezichtigingen kunt u afspraken maken van: 
maandag t/m vrijdag: 9:00u tot 17:30u (bezichtigingen buiten deze tijden in overleg) 
zaterdag tussen 9:00u en 15:00u 
  
 

Onze adresgegevens: 

Dijkhuizen Garantiemakelaars 

Prins Bernhardlaan 187 

2273 DP Voorburg 

070-3000138 

info@dijkhuizenmakelaars.nl 

www.dijkhuizenmakelaars.nl 

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in of 
rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend. 
 
Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend 
geval aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te beschouwen als een 
aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid. 

Walter Dijkhuizen                                                     
walter@dijkhuizenmakelaars.nl 
06-54364476 
  
 
 
  
Leon van der Does 
leon@dijkhuizenmakelaars.nl 
06-54221550 
  
 
  
 
Chris Goedhuys 
chris@dijkhuizenmakelaars.nl 
06-50204590 


