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Heb je er altijd al van gedroomd te wonen in een waterrijke omgeving? In een woning op een
bijzondere plek aan het water, op loopafstand van het centrum van Roelofarendsveen? Hier
kan het! 

De kavel is maar liefst 822 m² groot en geschikt om er een woning op te bouwen met een
inhoud van maximaal 750 m³. Het perceel is aan de achterzijde gelegen aan een brede
poldersloot. Via deze sloot vaar je door de mooie polders van De Veen, via de sluis aan de
Witte Singel het Braassemermeer op. 

Er is al een ontwerp en een vergunning aanwezig voor de bouw van een prachtige moderne
villa. Schakel een aannemer in en begin direct met bouwen. Liever je eigen droomwoning
ontwerpen? Uiteraard is dat ook mogelijk. 

 

INLEIDING



Heerlijk wonen tussen water en groen 

De ligging in de polders van Roelofarendsveen is ideaal voor bootbezitters en watersporters.
Je kunt vanuit hier de polder verkennen met sloep, boot of kano en via de sluis ben je in 20
minuten op ‘de Braassem’. Van hieruit ligt heel Nederland aan je (natte) voeten. Maar ook als
je liever wandelend of fietsend de omgeving wil verkennen kun je hier volop genieten van
water, dorpen met monumentale panden, molens en natuur. Blijf je liever rondom huis, vanuit
de tuin is het heerlijk vertoeven: vissen, zwemmen of zonnen en luieren aan het water. Je kunt
alle kanten op! 

De kavel is gelegen langs de Noorderhemweg in Roelofarendsveen. Het maakt deel uit van
een perceel dat in drieën verdeeld is, waarop al twee vrijstaande woningen gerealiseerd zijn.
De kavel aan Noorderhemweg 13 betreft het middelste perceel. 



Gebruik van het bestaande ontwerp en vergunning

Er is een vergunning aanwezig voor het bouwen van de woning zoals weergegeven op de
impressies in deze brochure. Het complete ontwerp en vergunningen worden overhandigd aan
de koper. Je hoeft alleen nog zelf te bepalen welke aannemer de woning gaat bouwen en je
kunt meteen starten.

De woning zoals ontworpen is een fraaie moderne villa van twee verdiepingen met een
woonoppervlakte van circa 273 m² en een inhoud van ruim 700 m³. Er is tevens een
vergunning voor een vrijstaande berging/schuur van 15,5 m² met overkapping van 12 m². De
gehele achterzijde bestaat bijna volledig uit grote raampartijen waardoor de tuin echt een
verlengde van de woning wordt. 

Kadastrale gegevens: Gemeente: Alkemade, Sectie: K, nummer: 3835, grootte: 822 m²
 
Afmetingen   
Perceel oppervlak                   : ca.  822 m²
 Inhoud woning                       : ca.  701 m³
Woonoppervlakte                   : ca.  273 m²
Vergunde bijgebouw               : ca. 15,5 m²
Overkapping bijgebouw          : ca.   12 m²
Inhouw bijgebouw                   : ca.   47 m³

Parkeren
Parkeergelegenheid voor drie auto’s op eigen terrein realiseren is een vereiste.



Voetnoot: 
Dit ontwerp en de impressies zijn van BNLA architecten. 



Bouwvoorschriften

De bouwkavel heeft een afmeting van 822 m², inclusief water
Op de bouwkavel mag één vrijstaande woning gebouwd worden
De maximale inhoud mag maximaal 750 m³ bedragen, dat is inclusief bijbehorende
bouwwerken
De bouwhoogte van het hoofdgebouw mag 10 meter bedragen, de goothoogte 6 meter
Maximaal bebouwbaar oppervlak voor aan- en bijgebouwen is 130 m², waarbij wel
rekening gehouden moet worden met het maximum toegestane volume van 750 m³
Het hoofdgebouw moet binnen het bouwvlak gebouwd worden. De afstand van alle buiten
het bouwvlak te bouwen bouwwerken (zoals aan- en bijgebouwen) tot de zijdelingse
perceelsgrenzen moet minimaal 1 meter bedragen
Ondergronds bouwen, zoals een kelder, is toegestaan ter plaatse van de bovengrondse
bebouwing
Er mag een steiger gerealiseerd worden, er moet wel voor gezorgd worden dat de
doorvaarbaarheid (breedte van de doorvaart) minimaal vier meter blijft
Op het perceel moeten drie parkeerplaatsen gerealiseerd worden
Toegang voor het bouwverkeer is via de Noorderhemweg. De gehele Noorderhemweg is
een brug waarvoor de maximale toelaatbare asdruk 4,8 ton bedraagt.

Het bestaande ontwerp waar de vergunning voor is afgegeven, voldoet uiteraard volledig aan
alle bouwvoorschriften. Mocht je ervoor kiezen je eigen woning te willen ontwerpen, dient dit te
voldoen aan onderstaande voorschriften:

Je eigen woning ontwerpen en bouwen

Uiteraard kun je er ook voor kiezen zelf je eigen woning te laten ontwerpen. 
Je zorgt zelf voor het ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning en de realisatie van de woning.
Kort gezegd, jij houdt de regie in eigen hand en kunt geheel zelf bepalen wie je inschakelt voor
het ontwerp en de bouw, welke materialen er gebruikt moeten worden, de kavelindeling,
enzovoorts. 

Vanzelfsprekend gelden er wel bepaalde spelregels voor wat betreft de uitvoering en
afmetingen van de te bouwen woning. Deze zijn omschreven in het bestemmingsplan.
Verderop in de brochure vind je een opsomming van de belangrijkste punten. Binnen dit kader
zijn er meer dan voldoende mogelijkheden om alle plannen waar te maken. 

Overigens is iedere stijl mogelijk, gemeente Kaag en Braassem hanteert een welstandsvrij
beleid.



De bestemmingsplanprocedure is geheel afgerond. Het kadastrale perceel heeft een
woonbestemming. 

De aanwezige rapporten van de onderzoeken die de verkoper heeft laten uitvoeren voor de
bestemmingsplanprocedure zullen aan de koper ter beschikking worden gesteld.

De vereiste exploitatiebijdrage, alsmede de bijdrage in het sociaalfonds zijn reeds aan de
gemeente voldaan.

Wat is de rol van de verkoper?

Hoe wordt de kavel opgeleverd?

In de kavel zijn geen aansluitingen aanwezig op de openbare nutsvoorzieningen. Deze zijn
aanwezig in de Noorderhemweg. Het kavel mag hierop aangesloten worden.

Notariële overdracht vindt plaats zo spoedig als mogelijk na het tekenen van de
koopovereenkomst. 

De kavel wordt opgeleverd zoals het er nu bijligt.

De kavel wordt geleverd ‘kosten koper’, dat betekent dat de kosten voor de overdracht, zijnde
notariskosten, kadasterkosten en de overdrachtsbelasting (10,4%) voor rekening van de koper
zijn. 



De kavel is gelegen in een fraaie waterrijke omgeving, op slechts 550 meter van het
Braassemermeer. 

Op nog geen 700 meter van de kavel is het winkelcentrum van Roelofarendsveen gelegen (’t
Noordplein en Zuidplein). Hier tref je onder andere twee supermarkten, diverse verswinkels
(bakkers, slager en kaasspeciaalzaak), Action, Hema, Blokker, Kruidvat, boekhandel,
dierenspeciaalzaak, opticiens, kledingwinkels, Sport2000 etc. 

Verder zijn er in Roelofarendsveen en het naastgelegen Oude Wetering meer dan voldoende
voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, sport, recreatie, cultuur
en niet te vergeten horeca.

Lekker uiteten? Restaurants Plantage 87, Aqua of ‘t Haventje zijn op loopafstand gelegen en
op fietsafstand liggen nog meer fijne horecagelegenheden. 

Gemeente Kaag & Braassem is vooral bekend vanwege haar waterrijke ligging tussen de
Westeinderplassen, Braassemermeer en de Kagerplassen. De aanwezigheid van al dit water
maakt de omgeving tot een ideaal watersportcentrum om te zeilen, zwemmen, roeien, surfen,
kanoën, en, in de winter, te schaatsen. Daarnaast is het ook een heerlijke omgeving voor lange
tochten, lopend of op de fiets. Je zult verrast worden door de mooie natuur en omgeving. Na (of
tijdens) zo’n tocht is het heerlijk uitblazen op één van de vele terrassen die de gemeente rijk is.

LIGGING



De kavel 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. 

Op loopafstand van de woning ligt een bushalte met uitstekende rechtstreekse verbindingen
naar Schiphol en Leiden. Daarnaast is er een lijndienst tussen Roelofarendsveen en Lisse.

BEREIKBAARHEID



BESTEMMINGSPLANKAART







Belangstelling?
-… maar nog heel veel vragen. Die willen we uiteraard beantwoorden, hiervoor maken we dan een afspraak bij
ons op kantoor. 
-… maar niet helemaal duidelijk wat de financiële mogelijkheden zijn? Wij hebben contacten met verschillende
hypotheekadviseurs waarmee wij je in contact kunnen brengen. 

Bieden en onderhandelen hoe werkt dat?
Wil je een bod uitbrengen op de kavel 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. Ook van belang in
de bieding is de oplevertermijn. Wij hebben de wens van de verkoper al genoemd, zo spoedig mogelijk, 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 blijven wij bezichtigen met andere kandidaat kopers. 

Wanneer ben je echt in onderhandelingen/gesprek?
Met het uitbrengen van een voorstel worden niet direct de onderhandelingen geopend. Pas wanneer de verkoper
een tegenvoorstel heeft uitgebracht op jouw voorstel ben je echt in gesprek.

Wat als er veel belangstelling is voor de kavel?
Als er veel belangstelling is en meer kandidaat kopers geven aan een voorstel te willen neerleggen 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 kavel gunt óf waarmee hij verder wil onderhandelen. 

En dan…. 
Als er overeenstemming 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 informatie verstrekking aan de
taxateur voor de taxatie voor de 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 en impressies 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


