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Wat een heerlijk ruime en lichte woning is deze twee-onder-een-kap woning met garage. De
woning heeft een woonoppervlak van ruim 165 m² en biedt ruimte aan een royale woonkamer,
woonkeuken, vier (oorspronkelijk vijf) slaapkamers, badkamer en veel bergruimte. Heel fijn is de
garage en oprit met genoeg ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s. Ook fijn: de
Weidelaan is een heerlijk rustige autoluwe straat. In de tuinen aan de voor- en achterzijde kun
je heerlijk genieten van het buitenleven. 

INLEIDING



Indeling

Begane grond

De entree en voordeur vindt je aan de zijkant van de woning. De entree is ruim en licht en biedt
ruimte aan een berg-/garderobekast en de meterkast. 

Vervolgens kom je in de ruime woonkamer. De royale woonkamer heeft dubbele tuindeuren
naar de achtertuin. Omdat de voorzijde bijna geheel uit glas bestaat en de achterzijde bijna
volledig uit een raampartij en de dubbele tuindeuren, is er sprake van veel natuurlijk licht. Dit
geeft direct een heel ruimtelijk gevoel. De open haard zorgt voor een gezellige sfeer in de
kamer. 



Via een tussenhal, waarin je ook de toiletruimte vind, bereik je in de woonkeuken. Door de
dakkoepel en uiteraard de ramen is ook deze ruimte heerlijk licht. De keuken is geplaatst in
een hoek opstelling en is uitgerust met een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, koelkast en
een enkele spoelbak. 

In de ruimte achter de keuken tref je de bijkeuken en een aparte bergruimte. Hier bevindt zich
ook de cv-ketel en de aansluitingen voor de wasapparatuur. 

Zoek je een woning om een praktijk (of kantoor) aan huis te beginnen? Dat kan in deze
woning. De keuken en bijkeuken bevinden zich in de aanbouw achter de garage. Het is niet
heel ingewikkeld om hier een praktijkruimte, met eigen entree, van te maken.

Eerste verdieping

Via de open trap in de woonkamer bereik je de eerste verdieping. Op deze verdieping
bevinden zich de overloop, de badkamer en drie (oorspronkelijk vier) slaapkamers. De
hoofdslaapkamer is voorzien van een wastafel en is heel royaal doordat deze over de gehele
lengte van de woning is gelegen. Oorspronkelijk waren dit twee slaapkamers, door het
eenvoudigweg plaatsen van een (kasten)wand zijn het weer twee slaapkamers. 



Aan de voorzijde van de woning tref je de tweede slaapkamer, deze kamer heeft een fijne
vaste kast over de gehele breedte van de kamer. 

Verrassing is de royale lichte slaapkamer boven de garage. Deze kamer heeft een nokhoogte
van 3,3 meter, is voorzien van een dakraam en een raampartij van plafond tot grond met zicht
op de achtertuin. 

De badkamer is afgewerkt met een blauwe wandtegel in combinatie met een lichte vloertegel
en is uitgerust met een ligbad, wastafel en toilet.



Via een vaste trapopgang heb je toegang tot de tweede verdieping. Op deze verdieping tref je
een overloop, een bergkamer en een royale, vijfde, slaapkamer. Deze kamer heeft een
wastafel en een fijn dakkapel, waarvan de zijkanten van glas zijn. Dit zorgt ook weer voor veel
licht en een weids uitzicht richting De Drecht. 

Tweede verdieping

Garage
De aangebouwde stenen garage, oppervlak ca. 14m², is via de eigen oprit bereikbaar en heeft
een elektrische overhead deur. Vanuit de tussenhal in de woning kun je de garage ook
binnendoor bereiken. In de garage is, samen met de oprit, plek voor meerdere auto’s.  



De verzorgde en onderhoudsvriendelijke achtertuin is gelegen op het noorden en is voorzien
van tegels en diverse plantenborders met vaste planten. De ligging op het noorden zorgt dat je
hier in de zomer lang kunt genieten van de avondzon. Daarbij is de tuin heel besloten met
daardoor veel privacy.

De voortuin is gelegen op het zuiden en is ook voorzien van bestrating en vaste planten en
struiken. Vanwege de grootte van de voortuin en het rustige karakter van de straat, de straat
wordt alleen gebruikt door bestemmingsverkeer, is het aanleggen van een extra terras heel
goed mogelijk. 

Tuin



Fundering is onderheid
Spouwmuren
Kozijnen van hard hout met dubbele
beglazing (een enkele met enkel glas)
Dak is van binnenuit geïsoleerd 

Afmetingen woning 
Bouwjaar woning:    1972
Inhoud woning:        ca. 642 m³
Woonoppervlakte:   ca. 165 m²
Perceel oppervlak:  ca. 240 m²
Garage:                   ca. 14 m²

Bouwkenmerken

Verwarming/warm water
Verwarming: cv-ketel
CV-ketel: combi ketel
Bouwjaar: 2018
Merk: Remeha
Warm water: cv-ketel
Warm water keuken: boiler 10 liter (bj 2020)

Elektrische installatie
Aantal groepen: 6
Aardlekschakelaar: nee

Open haard
Dakbedekking plat dak aanbouw
bijkeuken vervangen in 2022
Dakkoepel keuken 2022
1987 garage vergroot
1999 dakkapel vergroot
Realiseren van vijf slaapkamers is heel
eenvoudig
Praktijk of kantoor aan huis is mogelijk

Parkeren
In de garage en op de oprit

Kadastrale gegevens
Gemeente: Leimuiden
Sectie: A
Nummer: 1945
Grootte: 2 are en 40 centiare

Energielabel
Energielabel D, geldig tot 20-06-2032

Bijzonderheden

Notaris keuze
Door koper te bepalen

KENMERKEN



De woning is gelegen in het gezellige en gemoedelijke dorp Leimuiden. Een geliefd dorp
vanwege de groene en waterrijke omgeving, maar ook vanwege de centrale ligging in het
Groene Hart. Het dorp biedt voldoende voorzieningen op het gebied van scholen,
sportaccommodaties, recreatie, horeca en winkelmogelijkheden. 

Leimuiden is één van de grotere dorpen in de gemeente Kaag en Braassem. Het dorp is mede
bekend vanwege haar waterrijke ligging tussen de Westeinderplassen, Braassemermeer en de
Kagerplassen. 
De aanwezigheid van deze plassen maakt de omgeving tot ideaal voor de liefhebbers van
water en watersport. De ligging aan de Drecht maakt het dorp een geweldig startpunt om te
varen en natuurlijk zeilen, zwemmen, roeien, surfen, kanoën etc. 
Tijdens een wandel- of fietstocht is heerlijk genieten van de schoonheid van de landelijke
omgeving. De vele boerderijen, molens en natuur bieden een grote variatie aan activiteiten en
bezienswaardigheden.

De woning is zeer centraal in de Randstad gelegen en beschikt in de nabijheid over uitstekende
ontsluitingen op de rijkswegen A4 en A44. Via deze wegen zijn de steden Amsterdam en Den
Haag maar ook de kustplaatsen binnen 30 minuten bereikbaar. In 10 á 15 minuten sta je op
luchthaven Schiphol en, in westelijke richting, sta je in 20 minuten op het strand.

Het openbaar vervoer geeft verbinding richting Schiphol (Interliner), Alphen aan den Rijn en
Roelofarendsveen/Leiden.

BEREIKBAARHEID

LIGGING









BESTEMMINGSPLAN



Belangstelling?
-… maar heel graag een tweede keer kijken. Uiteraard kan dat, hiervoor maken we gewoon weer een afspraak. 
-… maar niet helemaal duidelijk wat de financiële mogelijkheden zijn? Wij hebben contacten met verschillende
hypotheekadviseurs waarmee wij je in contact kunnen brengen. 

Geen verdere belangstelling?
Uiteraard geen probleem. Laat het ons dan even weten, zodat wij onze opdrachtgever kunnen inlichten en wij je
kunnen inschrijven in ons woningzoekersbestand. Dan houden we je actief op de hoogte van ons nieuwe aanbod.

Bieden en onderhandelen hoe werkt dat?
Wil je een bod uitbrengen op de woning dan kan dat telefonisch, per mail of persoonlijk bij ons kantoor aan het
Noordplein.
Het bod dat je uitbrengt bestaat uit de prijs en daarnaast eventuele ontbindende voorwaarden zoals een
voorbehoud van financiering, een bouwkundige keuring of bodemonderzoek. Ook van belang in de bieding is de
oplevertermijn. Wij hebben vaak al aangegeven wat de verkoper wil, maar je kunt zelf ook je voorkeur doorgeven. 

Wij leggen vervolgens het bod met de voorwaarden voor aan de verkoper. Er zijn vervolgens een aantal
mogelijkheden:
1)   de verkoper gaat direct akkoord
2)   we doen namens de verkoper een tegenvoorstel en starten daarmee de onderhandelingen
3)   de verkoper vindt het openingsvoorstel te laag en houdt vast aan de vraagprijs

Wij doen ons best om de onderhandelingen vlot te laten verlopen, maar het kan zijn dat de verkoper wat meer tijd
nodig heeft om na te denken. Er is geen limiet aan het aantal keren dat er heen-en-weer geboden kan worden.
Zolang de onderhandelingen lopen kunnen wij de woning blijven bezichtigen met andere kandidaat kopers. 

Wanneer ben je echt in onderhandeling?
Met het uitbrengen van de eerste bieding worden niet direct de onderhandelingen geopend. Pas wanneer de
verkoper een tegenvoorstel heeft uitgebracht op jouw openingsbod worden de onderhandelingen geopend.

Wat als er veel belangstelling is voor de woning?
Als er veel belangstelling is en meer kandidaat kopers geven aan een bieding te willen uitbrengen kunnen wij, in
overleg met de verkoper, besluiten om over te gaan tot een verkoop bij inschrijving. Een verkoop bij inschrijving
houdt in dat er meerdere kandidaat kopers de gelegenheid krijgen om een bod uit te brengen. Dat is dan een
éénmalig en uiterste bod, waarbij ook alle eventuele voorbehouden moeten worden aangegeven, die voor een
bepaalde datum moet worden uitgebracht. Wij bespreken vervolgens de biedingen met de verkoper. Die zal
vervolgens aangeven aan welke kandidaat hij de woning gunt óf waarmee hij verder wil onderhandelen. 

En dan…. 
Als er prijsovereenstemming bereikt is gaan wij over tot het opmaken van de koopovereenkomst waarin de
gemaakte afspraken worden vastgelegd. Wij regelen vervolgens ook het traject daarna: het tekenen van de
koopovereenkomst, het maken van afspraken bij de notaris voor de overdracht en zorgen ervoor dat de
bouwkundige de woning in kan voor de keuring en de taxateur voor de taxatie voor je financiering. 

Nog vragen?
Wij zijn de verkopend makelaar, maar ook jij als (kandidaat) koper mag alle vragen bij ons neerleggen…

Voetnoot: 
Voor deze brochure geldt een voorbehoud van drukfouten. Genoemde afmetingen en bijgevoegde plattegronden zijn ter informatie,
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

HOE NU VERDER?



Een persoonlijke aanpak
Flexibiliteit
Kennis van de lokale vastgoedmarkt
Eerlijk en realistisch advies
Enthousiasme voor de regio

Wonen is gevoel, dat staat voorop in onze werkwijze. Een woning kan 100% aan het wensenpakket
voldoen, maar pas als je over de drempel stapt weet je of een huis je thuis kan worden.
Daar staat Alkemade Makelaardij dan ook voor: jou helpen je perfecte thuis te vinden. We staan je
terzijde met aankoopbegeleiding én bemiddeling bij de verkoop van je woning.
Ook in onze rol als verkoopmakelaar hebben we aandacht voor de woonwensen van de potentiële
kopers. Wanneer een woning niet helemaal voldoet aan de woonwensen van de kandidaat kopers,
denken we ook met hen mee om te onderzoeken of die wensen wel in de woning gerealiseerd
kunnen worden.

KORTOM, WE ZIJN ER VOOR DE VERKOPER ÉN DE KOPER!
Bij Alkemade Makelaardij staat aandacht voor onze klanten bovenaan. Dat uit zich in: snel
terugbellen, goed luisteren en vooral meedenken. Alles om tot het perfecte resultaat te komen.

Wij zijn gevestigd in het hart van de Randstad: in het sfeervolle Roelofarendsveen, gelegen aan het
Braassemermeer. Roelofarendsveen is een levendig dorp in de gemeente Kaag en Braassem, wat
dan ook meteen ons werkgebied is.

ALKEMADE MAKELAARDIJ STAAT VOOR:

Als VBO Makelaar bieden wij een persoonlijke aanpak gericht op de lokale markt, mét de voordelen
van een sterke branchevereniging (VBO) achter ons.

In ons werk stellen wij de belangen van onze opdrachtgevers voorop. Onze ervaring is daarbij dat
zij prijs stellen op openheid en eerlijkheid. Of het nu gaat om de aan- of verkoop van een woning of
om een taxatie, alle opdrachten worden door ons met de grootst mogelijke zorg en integriteit
behandeld.

OVER ALKEMADE MAKELAARDIJ

Noordplein 16 - Roelofarendsveen - 071-3316438 - info@AlkemadeMakelaardij.nl - www.AlkemadeMakelaardij.nl

Patricia Angès Marloes


