
Oud Adeselaan 6a
RIJPWETERING

Vraagprijs € 550.000,- k.k. 
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Een vrijstaande woning op een prachtige plek? Landelijk, maar toch centraal wonen? Een grote
schuur om je hobby uit te oefenen? Een bootje voor de deur om de Kagerplassen op te varen?
Zomaar wat mogelijkheden behorende bij deze woning! 
De woning heeft een oppervlakte van 131 m² en is gelegen op een perceel van 435 m² en biedt
ruimte aan een woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, vier (slaap)kamers, badkamer en een
schuur van maar liefst 78 m². Houd er wel rekening mee dat er nog wat werk nodig is om de
woning naar ‘het nu’ te transformeren. 

INLEIDING



Indeling

Begane grond

Entree aan de oostzijde van de woning. In de hal treft u een kelderkast en de trapopgang naar
de eerste verdieping. Vanuit de hal heeft u toegang tot de woonkamer en de woonkeuken. 

De woonkamer heeft een L-vorm en vanuit hier heeft u aan drie kanten prachtig zicht op het
water! Via een schuifpui is er toegang tot de op het westen gelegen zijtuin. Op de vloer ligt
tapijt, de wanden zijn voorzien van behang en er is een verlaagd plafond. 

De woonkeuken is voorzien van een keukenopstelling in een hoek, met veel kastruimte en de
nodige inbouwapparatuur. Er is meer dan genoeg ruimte om een grote eettafel te plaatsen en
de schouw in de hoek zorgt voor een gezellige sfeer. 

Vanuit de keuken is er toegang tot de bijkeuken. Een fijne royale ruimte met de toiletruimte en
de aansluitingen voor de wasapparatuur. Daarnaast is er nog genoeg plek voor bijvoorbeeld
een grote kast. Vanuit de bijkeuken is er toegang tot de zijtuin.



Eerste verdieping

Via de trapopgang bereikt u de eerste verdieping. Hier bevinden zich de ruime overloop (met
vaste kast), vier kamers en de badkamer. Er zijn drie slaapkamers met goede afmetingen. De
vierde kamer is voorzien van een dakraam, een grote bergkast en de opstelling van de cv-
ketel.

De badkamer is afgewerkt met een lichte wand- en vloertegel en is uitgerust met een
douchecabine, ligbad, wastafel, toilet en handdoekenradiator. 



Er is een grote aangebouwde schuur, deze meet op de begane grond 44 m² (7,43 x 5,99 cm),
plus een grote zolder van 34 m² (5.62 x 5.99 cm), maakt een totale oppervlakte van 78m². De
schuur is via de voor- en achterzijde toegankelijk middels diverse deuren. De verdieping van de
schuur is buitenom bereikbaar via een losse trap.
Het is een ideale ruimte met eindeloze mogelijkheden; het uitoefenen van een hobby, klussen,
een bedrijfsruimte aan huis etc. Of… betrek (een deel van) de ruimte bij de woning en breidt
het woonoppervlak uit!

Schuur

Tuin

De tuin is rondom de woning gelegen en is voorzien van een gazon en diverse betegelde
terrassen en wordt aan twee zijden begrenst door water. 



Toegang

De woning en de tuin zijn te voet bereikbaar. Eerst via een draaibrug, waar u mede-eigenaar
van wordt, vervolgens bereik je het perceel via een looppad. Parkeren van de auto kan op de
openbare parkeerplaatsen in de omgeving



De kozijnen zijn van hout en (gedeeltelijk)
voorzien van dubbele beglazing
Een enkele glas-in-lood-raam
De vloeren van de begane grond en de
eerste verdieping zijn van hout
Het dak is in 2007 van buitenaf geïsoleerd
met isolatieplaten
De fundering is onderheid

Afmetingen woning 
Bouwjaar woning:         1950
Perceel oppervlak:        ca. 435 m²
Inhoud:                          ca. 730 m³
Woonoppervlakte:         ca. 131 m²
Schuur begane grond:  ca.   44 m²
Schuur verdieping:        ca.   34 m²
Balkon (schuur):            ca.     6 m²

Bouwkenmerken

Verwarming/warm water
Verwarming: cv-ketel
CV-ketel: combi ketel
Bouwjaar: 1997
Merk: Atag
Warm water: cv-ketel

De woning is bereikbaar via een loopbrug
en looppad
De woning is aan twee zijden gelegen aan
water
Schuurzolder alleen buitenom bereikbaar

Elektrische installatie
Aantal groepen: 4
Aardlekschakelaar: 1

Parkeren
Op openbare parkeerplaatsen

Kadastrale gegevens
Gemeente: Alkemade
Sectie: D
Nummer: 2410
Grootte: 4 are en 35 centiare

Energielabel
Energielabel G, geldig tot 09-03-2030

Bijzonderheden

Notaris keuze
Door koper te bepalen

KENMERKEN



De woning is gelegen in het dorp Rijpwetering, een gezellig dorp binnen de gemeente Kaag &
Braassem en ligt in het Groene Hart van de Randstad. Het dorp biedt goede voorzieningen wat
betreft onderwijs (basisschool de Kinderbrug), kinderopvang, horeca en sportgelegenheden
zoals een jachthaven, manege en een modern sportcomplex met vele faciliteiten.

In Rijpwetering vind je een landwinkel en op circa 5 km tref je het winkelcentrum van
Roelofarendsveen. Hier bevinden zich onder andere twee supermarkten, diverse verswinkels
(bakkers, slager, groenteboer, kaasspeciaalzaak), Hema, Blokker, Kruidvat, boekhandel,
dierenspeciaalzaak, opticiens, Action, kledingwinkels, Sport2000 etc. De andere kant op ligt
Leiderdorp met uitgebreidere winkelmogelijkheden.

Gemeente Kaag & Braassem is vooral bekend vanwege haar waterrijke ligging tussen de
Westeinderplassen, Braassemermeer en de Kagerplassen. De aanwezigheid van deze plassen
maakt deze gemeente tot een ideaal watersportcentrum om te zeilen, zwemmen, roeien,
surfen, kanoën etc. Daarnaast biedt de omgeving ook schitterende fiets- en wandelroutes door
het veelzijdige landschap; water, natuur, molens etc. Je raakt hier echt niet uitgekeken.

De ligging van de woning is tevens ideaal voor watersportliefhebbers! Voor de deur kunt u een
boot aanleggen is er een open vaarverbinding richting Leiden, Kaag, Westeinderplassen en
Amsterdam.

LIGGING



BEREIKBAARHEID

De woning is gelegen in het Groene Hart van de Randstad, wat vele leuke uitstapjes in de buurt
mogelijk maakt. Zo kan je eens een dagje naar het strand en boulevard gaan in Noordwijk of
Scheveningen en gezellig winkelen, een terrasje pakken of musea en theaters bezoeken in
Amsterdam, Leiden, Rotterdam of Den Haag. Al deze steden liggen op slechts 20 tot 30
autominuten van de woning en Schiphol op slechts 15 minuten.







BESTEMMINGSPLAN



Ons kantoor is gevestigd in het hart van de Randstad: in het sfeervolle Roelofarendsveen, gelegen aan het
Braassemermeer. Ons werkgebied is vooral de gemeente Kaag en Braassem (waarbinnen Roelofarendsveen
één van de dorpskernen is) en haar directe omgeving. Dit gebied staat voor vrij wonen in een landelijk en
vooral waterrijk landschap. 

Ons klantenbestand is divers: lokale woningzoekers en –verkopers weten ons te vinden, maar ook veel
mensen die zich nieuw in de regio willen vestigen doen een beroep op onze diensten. 

Drijvende krachten achter Alkemade Makelaardij zijn Angès van der Meer, Patricia Smits en Marloes
Bisschop, goed voor enkele decennia ervaring in de makelaardij. Als u kiest voor Alkemade Makelaardij kiest
u voor de persoonlijke aanpak van professionals. Aangezien ze alledrie zijn opgegroeid in de regio en hier
nog altijd naar volle tevredenheid wonen, kennen zij het werkgebied als geen ander.
Angès neemt de buitendienst voor haar rekening: van waardebepalingen, taxaties en bezichtigingen tot het
plaatsen van verkoopborden op strategische plaatsen. In haar kofferbak ligt dan ook standaard een paar
rubber laarzen. De binnendienstactiviteiten worden met veel zorg uitgevoerd door Patricia en Marloes.
Uiteraard verstaan wij ons vak en we blijven actief op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn
voor de makelaardij. Wij onderscheiden ons echter door onze unieke kennis van de regio en onze
persoonlijke aanpak. Een combinatie waardoor al veel klanten er voor kozen om gebruik te maken van onze
diensten.

Contact gegevens:
Noordplein 16
2371 BA Roelofarendsveen
071-3316438
info@alkemademakelaardij.nl
www.alkemademakelaardij.nl

WIE ZIJN WIJ?

Patricia. Angès. Marloes.



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?



Naam kantoor:  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 

1 van 3 
Object: 

LIJST VAN ZAKEN
BEHORENDE BIJ
Object 

Datum 

Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de 
woning achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over 
gemaakt worden, dan houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning 
achterblijft en door de verkoper mee wordt genomen.  

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
ONVERGENOMEN N.V.T.

Buiten 

Buitenverlichting 

Vijver 

Broeikas 

Vlaggenmast 

Woning 
Alarminstallatie 

Brievenbus 

(Voordeur)bel 

Rookmelders 

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie 

Vliegenhorren 

Raamdecoratie, te weten 
Gordijnrails 

Gordijnen 

Rolgordijnen 

Vitrages  

GAAT 
MEE

Zonnepanelen

Alkemade Makelaardij

Oud Adeselaan 6a

5 juli 2022

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Oud Adeselaan 6a

Buitenverlichting, onbekend of deze werkt

Vul evt. andere zaken in 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 

Tuinhuis/buitenberging

Schotel/antenne

Rolluiken/zonwering buiten Vul in: ‘voor’ of ‘achter’ 

Vul in op welke etage(s)

Vul in op welke etage(s)

Screens Vul in: ‘voor’ of ‘achter’
Vul in op welke etage(s)

Vul in op welke etage(s)
Zonwering binnen Vul in: 'voor' of 'achter'

Jaloezieën/lamellen

Vul in op welke etage(s)

Vul in op welke etage(s)

Vul evt. andere zaken in 
Vul in op welke etage(s)

✔



Naam kantoor:  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 
Object: 

Vloerdecoratie, te weten 

Warmwatervoorziening/CV 
CV met toebehoren 

Close-in boiler 

Geiser 

Thermostaat 

Airconditioning 

Quooker 

Open haard, houtkachel 

Allesbrander 

Kachels 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
Keukenmeubel 

(Combi)magnetron 

Oven 

Vaatwasser 

Wasmachine 

Wasdroger 

Verlichting, te weten: 

Opbouwverlichting 

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
Losse kast(en) 

2 van 3 

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
ONVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

Alkemade Makelaardij
Oud Adeselaan 6a

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Vul in op welke etage(s)
Vloerbedekking/linoleum

Vul in op welke etage(s)
Parketvloer/laminaat

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

(Voorzet) open haard
Vul in 'met' of 'zonder' toebehoren

Keramische plaat

Afzuigkap/schouw

Koelkast/vrieskast

Inbouwverlichting/dimmers

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage



Naam kantoor: 3 van 3 
Object: 

Vast bureau 

Spiegelwanden 

Sanitaire voorzieningen 
Badkameraccessoires 

Wastafel(s) 

Toiletaccessoires 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat 

Waterslot wasautomaat 

Telefoontoestel/-installatie 
Telefoontoestellen 

Telefooninstallatie 

Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten: 
Radiatorafwerking 

Voorzetramen 

Isolatievoorzieningen 

Overige zaken, te weten: 
Schilderijophangsysteem 

Voor akkoord: 
De verkoper(s) 

Voor akkoord: 
De koper(s) 

Naam: 

Plaats: 

Datum: 

Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO. 
Copyright VBO 2020, versie 2020_1. 

Naam: 

Plaats: 

Datum:

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
ONVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

Aanvullende 
opmerkingen:

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Alkemade Makelaardij
Oud Adeselaan 6a

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sauna 
Vul in 'met' of 'zonder' toebehoren
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