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Omschrijving 
Ruim 3 kamer appartement (voormalig 4 kamer), gelegen op de eerste verdieping van een verzorgd appartementencomplex. Met 78 m2 heb je een flinke 

binnenruimte. Verder kent dit appartement 2 balkons, waardoor je eigenlijk altijd in de zon kunt genieten. Het balkon aan de voorzijde is op het oosten gesitueerd en 

biedt de ochtendzon. Aan de achterzijde ligt het balkon op het westen. Hier kun je genieten van de middag en avondzon en het fraaie zich op een klein parkje en veel 

groen. 

Je komt het complex binnen in een ruime ontvangsthal met o.a. de brievenbussen. Met twee halve trappen ben je al direct bij de woning. Binnen is er centraal een 

ruime vierkante hal met toegang tot de twee slaapkamers, de woonkamer en de naastgelegen keuken. Ook een aparte toiletruimte is bereikbaar vanuit deze hal. Het 

toilet is voorzien van een wandcloset en een fonteintje. De badkamer is bereikbaar vanuit de keuken. Er is een wastafel en een inloopdouche. Vanuit de keuken is ook 

het balkon aan de voorzijde (oost) te bereiken. 

De woonkamer is heerlijk licht. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde is er een groot raam, waardoor er veel natuurlijk licht naar binnen komt. In de 

woonkamer is een inbouwkast met groepenkast, een opstelplaats voor de wasmachine en de opstelling van de boiler. Er zijn twee aparte slaapkamers waarvan één 

de toegang heeft tot het balkon aan de achterzijde dat gelegen is op het westen en een fraai zicht heeft over een groenstrook. 

Het onderhoud van het complex is prima. Recentelijk zijn alle kozijnen vernieuwd door kunststof en v.v. HR isolerende beglazing. Verder zijn de gevels aanvullend 

geïsoleerd waardoor de woning zeer energiezuinig is. De woning zelf is bouwkundig prima in orde, maar intern verdient de woning wel enige nadere afwerking. 

De ligging van het complex is prima en zeer centraal. Een basisschool ligt op 1.000m afstand. Op 500m is het winkelcentrum De Baronie gelegen met supermarkt, 

Kruidvat en vele andere handige winkels. Binnen een straal van 1.000m zijn diverse winkels te vinden, zoals Lidl, Aldi, Action, Doe het zelf zaken enz. enz. Op ongeveer 

1.200m is Winkelcentrum De Aarhof gelegen met grote kleding winkelketens etc. Het NS-station van Alphen is op ongeveer 1.500m afstand van de woning gelegen. 



Kenmerken 
 

Gebruiksoppervlakten 

Wonen (= woonoppervlakte)78 m² 

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m² 

Externe bergruimte 6 m² 

 

Indeling 

Aantal kamers 3 kamers (2 slaapkamers) 

Sanitair 1 badkamer en 1 apart toilet 

2 balkons 

 

Ligging 

Aan rustige weg 

 

 

Overige zaken 

Bijdrage VvE€ 178 per maand 

Bouwjaar1963 

AanvaardingIn overleg 

 

Isolatie en energie 

Dubbel (HR++)glas, muurisolatie en volledig geïsoleerd 

Energie: Energielabel C 

 

Verwarming en warm water 

Blokverwarming  

Warm water Elektrische boiler 

 

Prijs 

Vraagprijs € 225.000,- kosten koper 



Vooraanzicht 







Ruime keuken met toegang tot een balkon 



Moderne keuken met 
breed RVS fornuis. 













Bod uitbrengen 
Heeft u interesse in de 
woning en wilt u een bod 
uitbrengen? Bij uw bieding 
dient ten minste te worden 
vermeld:  
  
De door u geboden koopsom 
Een eventueel voorbehoud 
voor het niet krijgen van een 
financiering 
De door u gewenste datum of 
periode van 
eigendomsoverdracht 
Het wel of niet laten 
uitvoeren van een 
bouwkundige keuring 
   
Een bod uitbrengen doet u 
schriftelijk. Bij voorkeur per e-
mail via 
info@tolmakelaardij.nl. 
Eventueel mag het ook via 
WhattsApp naar 
telefoonnummer 06-
11227306. 
  

De overeenkomst en dus de 
definitieve koop van de 
woning, is pas bindend als de 
koopovereenkomst door 
koper en verkoper is 
ondertekend. Een uitgebracht 
bod, ook al is dit hoger dan 
de vraagprijs, betekent dus 
nog geen definitieve koop / 
verkoop van de woning. 
  
Bedenktijd 
Na het ondertekenen van de 
koopovereenkomst is de 
(ver)koop nog niet helemaal 
rond. Volgens de wet heeft de 
koper drie dagen bedenktijd. 
Hij of zij kan afzien van de 
koop zonder opgave van 
reden en zonder kosten. Na 
het ondertekenen van de 
koopovereenkomst door de 
verkoper, heeft de verkoper 
géén bedenktijd. 
  

Onderzoeksplicht & 
Mededelingsplicht 
Voor het uitbrengen van een 
bod is het belangrijk dat u op 
de hoogte bent van alle zaken 
die belangrijk zijn voor u. De 
hoofdregel is dat de 
onroerende zaak aan koper 
wordt verkocht met inbegrip 
van alle zichtbare en 
onzichtbare gebreken. Van u 
als koper wordt verlangd dat 
u onderzoek doet 
(onderzoeksplicht), zoals o.a. 
het onderzoeken van de 
informatie die wij 
beschikbaar hebben, 
eventueel informatie 
inwinnen bij de gemeente en 
eventueel een bouwkundige 
keuring laten uitvoeren. 
Verkoper deelt aan koper alle 
aan verkoper bekende 
informatie mee 
(mededelingsplicht). Op 
verzoek kunnen wij per e-mail 
de verkoopinformatie 
toesturen.  

Tot de verkoopinformatie 
behoort bijvoorbeeld het 
eigendomsbewijs van de 
woning waarin belangrijke 
informatie staat, de door 
verkoper ingevulde 
vragenlijst, het energielabel 
en de kadastrale gegevens. 
Eventueel ook de akte van 
splitsing en stukken van de 
Vereniging van Eigenaars bij 
een appartement. 
 

Neem voor meer informatie 
contact op met: 
 
Tol Makelaardij 
Uw contactpersoon: Casper Tol 
 
Weerlaan 11 
2181HG Hillegom 
Tel: 085-744 0 766 
Mob: 06-11 22 73 06 
E-mail: info@tolmakelaardij.nl 
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