
Sotaweg 83
ROELOFARENDSVEEN

Vraagprijs € 425.000,- k.k. 



In een levendige woonwijk staat deze goed verzorgde 2 onder 1 kap woning. De woning heeft
een woonoppervlakte van circa 137 m² en biedt ruimte aan een fijne lichte woonkamer, nette
keuken, vier slaapkamers en een badkamer. Heel fijn is de eigen oprit naast de woning én de
eigen garage/berging. Het perceel heeft een oppervlakte van 194 m². De diepe achtertuin is
gelegen op het oosten, de voortuin op het westen. Kortom; een heerlijke eengezinswoning mét
oprit en garage op een leuke en centrale plek! 

INLEIDING



Indeling

Begane grond

Entree aan de voorzijde van de woning. In de hal vind je de meterkast, toiletruimte, bergkast en
de trapopgang naar de eerste verdieping. 
De woonkamer heeft een Z-indeling met een zitgedeelte aan de voorzijde en een eetgedeelte
aan de achterzijde. De keuken is afsluitbaar en heeft een rechte lichte keukenopstelling
voorzien van een donker kunststof werkblad. De keuken is uitgerust met inbouwapparatuur
bestaande uit een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en een oven. 
Op de gehele begane grond ligt een laminaat vloer, de wanden zijn voorzien van behang en de
plafonds zijn gestuct. 



Eerste verdieping

Op de eerste verdieping tref je een overloop, drie slaapkamers en de badkamer. De badkamer
is afgewerkt met een lichte vloer- en wandtegel en is uitgerust met een toilet, douchecabine en
een wastafel in een meubel.
Een van de slaapkamers heeft een vaste kast en ook op de overloop vind je een vaste
bergkast. Alle slaapkamers zijn voorzien van een laminaat vloer en de wanden zijn afgewerkt
met behang. 

Tweede verdieping

Via een vaste trapopgang bereik je de tweede verdieping. Hier vind je een aparte bergruimte
en de vierde slaapkamer voorzien van een dakkapel aan de achterzijde. Op de ruime overloop
is meer dan voldoende plek voor de opstelling voor de wasmachine en droger en de cv-ketel. 



De achtertuin is gelegen op het oosten en is voorzien van bestrating en een plantenborder.
Doordat de achtertuin diep is kun je ’s zomers tot laat in de middag genieten van de zon. De
voortuin is gelegen op het westen en voorzien van bestrating en gezellige beplanting.    

De garage/berging is via de eigen oprit bereikbaar en heeft een oppervlakte van ruim 19 m². In
de voorgevel is een kanteldeur en vanuit de achtertuin kun je de garage betreden via een
loopdeur. 

Tuin



Spouwmuren, in de jaren ’70 na-geïsoleerd
met UF-schuim 
Zadeldak met pannen gedekt
De vloeren van de begane grond zijn van
beton, van de 1e en 2e verdieping van hout
De kozijnen zijn van hard hout en voorzien
van dubbele beglazing
Onderheide fundering

Afmetingen woning 
Bouwjaar woning:     1970
Inhoud woning:         ca.  436 m³
Woonoppervlakte:    ca.  137 m²
Perceel oppervlak:    ca. 194 m²
Garage:                     ca.   20 m²

Bouwkenmerken

Verwarming/warm water
Cv-ketel: combiketel
Bouwjaar: 2009
Merk: Vaillant

Elektrische installatie
Aantal groepen: 7
Aardlekschakelaar: ja

Op het dak liggen 8 zonnepanelen
Net afgewerkte woning

Parkeren
In de eigen garage en op de eigen oprit 

Kadastrale gegevens
Gemeente: Alkemade
Sectie: B
Nummer: 6453
Grootte: 1 are en 94 centiare

Energielabel
Energielabel C, geldig tot 31-01-2030

Bijzonderheden

In de koopovereenkomst worden de volgende
clausules opgenomen:
- niet bewonersclausule
- ouderdoms- en asbestclausule

Voor deze woning geldt een zelf-
bewoningsplicht

Notaris keuze
Notariskantoor Kroes & Partners
Aardamseweg 73a in Ter Aar

KENMERKEN



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. De vertrekhal van Schiphol is in
10 á 15 minuten te bereiken. 
Op loopafstand, aan de Alkemadelaan, ligt een bushalte met verbindingen naar Leiden en
Schiphol. Daarnaast rijdt er een buurtbus van Roelofarendsveen naar Lisse.

BEREIKBAARHEID

De woning is gelegen in een levendige woonwijk. Er zijn op korte afstand verschillende
speelmogelijkheden voor kinderen. 

Op circa 800 meter van de woning is het winkelcentrum van Roelofarendsveen gelegen (’t
Noordplein en Zuidplein). Hier zijn onder andere gevestigd: twee supermarkten, diverse
verswinkels (bakkers, slagerij, kaasspeciaalzaak), Action, Hema, Blokker, Kruidvat,
boekhandel, dierenspeciaalzaak, opticiens, Sport2000, kledingwinkels etc.

Verder biedt Roelofarendsveen samen met Oude Wetering over vele voorzieningen op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, recreatie, sport, cultuur, horeca en
winkelmogelijkheden.

Gemeente Kaag & Braassem is vooral bekend vanwege haar waterrijke ligging tussen de
Westeinderplassen, Braassemermeer en de Kagerplassen. De aanwezigheid van deze plassen
maakt de omgeving tot een ideaal watersportcentrum om te zeilen, zwemmen, roeien, surfen,
kanoën etc. Daarnaast biedt de omgeving ook schitterende fiets- en wandelroutes met weidse
uitzichten en verrassende plekjes. 

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



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

Sotaweg 83 - Roelofarendsveen

20-07-2022

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sotaweg 83 - Roelofarendsveen

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 

Tuinhuis/buitenberging

Schotel/antenne

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

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 evt. andere zaken in 

✔



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
Sotaweg 83 - Roelofarendsveen

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 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Vloerbedekking/linoleum

Parketvloer/laminaat

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

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

Gaskookplaat

Afzuigkap

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:

Koof tv-meubel

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Vul evt. andere zaken in 

Alkemade Makelaardij
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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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