
WILGENDREEF 103

VOORBURG

Vraagprijs
€ 389.000,- k.k.



KENMERKEN
- eigen grond

- externe bergruimte (schuur) ca. 2,4 m2

- woonkamer is uitgebouwd

- volledig voorzien van kunststof kozijnen met

  dubbel glas 

- voorzien van dakisolatie (platte daken)

- uitgebreide “vragenlijst bij verkoop woning”

  digitaal beschikbaar

- overige verkoopinformatie digitaal beschikbaar

- verkoopvoorwaarden Essesteijn van toepassing 

Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie





Oplevering

eengezinswoning

tussenwoning

5

135 m²

135 m²

400 m³

1973

achtertuin, voortuin

geen garage

c.v.-ketel (2004)

dakisolatie, dubbel 
glas




in overleg

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



Wonen in een groenrijke 
en kindvriendelijke 
omgeving 









ZOEKT U VOOR UW GEZIN EEN FIJNE WONING IN EEN RUSTIGE, GROENE EN KINDVRIENDELIJKE 
OMGEVING? DAN BIEDEN WIJ U DEZE RUIME OORSPRONKELIJKE 6-KAMER EENGEZINSWONING 
MET 4 SLAAPKAMERS AAN MET EEN BESCHUT GELEGEN ACHTERTUIN OP HET OOSTEN EN 
TEVENS EEN RIANT EN ZONNIG DAKTERRAS OP HET WESTEN!




GELEGEN AAN EEN AUTOVRIJE STRAAT EN VLAKBIJ HET CENTRALE PARKEERTERREIN. IN DE 
WIJK ZIJN VEEL SPEELFACILITEITEN VOOR KINDEREN AANWEZIG. SCHOLEN, WINKELCENTRUM, 
OPENBAAR VERVOER EN UITVALSWEGEN IN DE DIRECTE NABIJHEID.

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



Entree








De entree is gelegen aan een wandelpad met 
veel groen en geeft toegang tot de hal met 
een ruime berging waarin de meterkast 
aanwezig is. 




Tevens vindt u in de hal het wandcloset met 
fontein en een cv-kast waar de ketel hangt.

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



Keuken






Via de hal komt u in een halfopen keuken met 
het keukenblok in L-opstelling welke is 
voorzien van enige inbouwapparatuur zoals de 
koelvriescombinatie, de 4-pits gaskookplaat 
met oven en wasemkap en de spoelbak. 




De aangrenzende woonkamer is door de grote 
raampartij heerlijk licht en biedt toegang tot 
een heerlijke beschut gelegen achtertuin op 
het oosten.

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



PLATTEGRONDEN

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



Eerste etage








Via de open trap in de woonkamer bereikt u 
de eerste verdieping. Hier zijn in totaal 3 
slaapkamers te vinden (op dit moment zijn de 
oorspronkelijke 2 slaapkamers aan de 
achterzijde bij elkaar getrokken maar dit is, 
indien gewenst, eenvoudig te herstellen in de 
oorspronkelijke situatie). 




Verder treft u nog de 2 overige slaapkamers 
aan welke beiden aan de voorzijde gelegen 
zijn alsmede nog een ruime bergkast welke 
ook vanaf de overloop bereikbaar is.

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl
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Badkamer










Als laatste op deze verdieping nog een 
gemoderniseerde badkamer welke is voorzien 
van een douche voorzien van glazen 
schuifdeuren, wastafelmeubel, designradiator 
en 2e toilet.

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



PLATTEGRONDEN

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



Tweede etage








 Middels de trap op de overloop bereikt u de 
tweede verdieping. Op de overloop vindt u 
allereerst een bergkast en ruimte voor de 
wasmachine en droger.




 Verder vindt u hier nog de ruime 4e 
slaapkamer en de toegang tot het royale 
dakterras op het westen. 

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



PLATTEGRONDEN

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

 

Tuin

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/

bewegingsmelder

X

Voet droogmolen X

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

 

Woning

Brievenbus X

Rookmelders X

Schotel/antenne X

Rolluiken/Zonwering buiten X

Vliegenhorren X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Veiligheidssloten/inbraakpreventie X

Zonwering binnen X

Vlaggenmast X

 

Raamdecoratie

Gordijnrails X

Gordijnen/vitrages X

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

Losse horren/rolhorren X

Rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie

Plavuizen X

Vloerbedekking X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening

CV met toebehoren X

Allesbrander X

Kachels X

Open haard met toebehoren X

Thermostaat X

Airconditioning X

Isolatievoorzieningen X

Mechanische ventilatie X

 

Keukenapparatuur

afzuigkap X

gasfornuis X

oven X

koelvries combinatie X

 

Algemeen

Radiatorafwerking X

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

Schilderijophangsysteem X

Keukenblok met bovenkasten X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

Wastafels met accessoires X

Sauna met toebehoren X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



KADASTRAAL PERCEEL

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



46% 54% 0,9 per huishouden

Leeftijd Nationaliteit

Huishoudens Koop / huur

BUURTINFORMATIE



INFORMATIE ESSESTEIJN



Geschiedenis

De wijk is vernoemd naar een van de vele boerderijen die in het verleden in de polder rond het oude 
dorpscentrum stonden. Deze boerderijen hebben inmiddels plaats moeten maken voor woonwijken, 
maar boerderij Essesteijn bestaat nog steeds en doet tegenwoordig dienst als kinderboerderij Essesteijn. 
Essesteijn is de laatste nieuwbouwwijk van de in de jaren vijftig begonnen reeks van stadsuitbreidingen 
binnen de gemeente.




Essesteijn bestaat uit 4 buurten die in de jaren zeventig en tachtig zijn gebouwd. In de wijk worden 
eengezinswoningen afgewisseld met hoogbouw langs de grote wegen. Eind jaren negentig zijn de 
buurten Sijtwende en Nieuw-Essesteijn gerealiseerd boven de tunnel in de N14.





Ligging

Essesteijn wordt begrensd door het tracé van RandstadRail in het zuidwesten, de spoorlijn Den Haag-
Leiden in het noordwesten, het Sijtwendetracé van de N14 in het noordoosten en de Prins Bernardlaan 
in het zuidoosten.




Essesteijn is goed ontsloten: de wijk ligt aan de N14, heeft twee stations (station Voorburg 't Loo en 
station Den Haag Mariahoeve aan de rand van de wijk en wordt door twee tramlijnen doorkruist.

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



WELKOM BIJ DIJKHUIZEN GARANTIEMAKELAARS

U speelt al een tijdje met de gedachte om uw woning te verkopen maar u weet nog niet zo goed 
welk kantoor u daarbij het beste kan helpen. Er zijn er ook zoveel! Wat u wel weet is dat u een 
makelaar zoekt met een gedegen kennis, die fair is en waar u makkelijk mee kunt schakelen. Een 
makelaar met een open houding en die met u meedenkt. Kortom een makelaar waar u van op aan 
kunt! 




Dan staan wij van Dijkhuizen Garantiemakelaars voor u klaar. Al sinds 1995 zijn wij met veel succes 
actief in de regio Haaglanden. Wij richten ons op een breed spectrum woningaanbod en onze focus 
ligt op Voorburg en Leidschendam, maar ook in Den Haag, Rijswijk en Nootdorp bevinden we ons 
op bekend terrein. 




Heeft u een taxatie die uitgevoerd moet worden of wilt u advies bij een aankoop of wellicht zit u er 
aan te denken om uw woning te verhuren? Ook in die gevallen kunnen wij u uitstekend van dienst 
zijn. Wij adviseren u graag bij ons op kantoor onder het genot van een heerlijke kop koffie of thee. 




Op ons toegankelijke kantoor heerst een vriendelijke informele sfeer en u bent altijd welkom voor 
vragen, een gesprek en een kop koffie. Al onze medewerkers zijn gediplomeerd dus u kunt er ook 
zeker van zijn dat de informatie die u vraagt en de service die u van ons verwacht van uitstekende 
kwaliteit is. Wij zijn niet voor niets Garantiemakelaars! 

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl
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AANBIEDINGSVOORWAARDEN

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.
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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.

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



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

Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, 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.

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl



De koopovereenkomst


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

De koopovereenkomst wordt door de verkopende makelaar opgemaakt conform het model van de
NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars).





Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als
de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit
vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming
per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als
een ‘ondertekende koopovereenkomst’. Tevens is bij een verkoop van een particuliere verkoper aan
een zakelijke koper of een particuliere koper die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf pas
sprake van een koop als de verkoper en koper de koopovereenkomst hebben ondertekend.







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

Bel voor meer informatie 070-3000138 of kijk op www.dijkhuizenmakelaars.nl

OVERIGE INFORMATIE



Dijkhuizen Garantiemakelaars

Prins Bernhardlaan 187

2273 DP Voorburg

070-3000138

info@dijkhuizenmakelaars.nl

www.dijkhuizenmakelaars.nl

Walter Dijkhuizen

walter@dijkhuizenmakelaars.nl

06-54364476

Leon van der Does

leon@dijkhuizenmakelaars.nl

06-54221550

Chris Goedhuys

chris@dijkhuizenmakelaars.nl

06-50204590


