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Omschrijving 

 

Johan v Oldenbarneveltlaan 32, 3445 AE Woerden 
 
Een toplocatie met het centrum en het station om de hoek! Kom snel kijken bij dit ruime 3-kamerappartement 
gelegen op de eerste en tweede verdieping van een kleinschalig appartementencomplex. Het appartement beschikt 
over veel raampartijen voor lekker veel licht, een gezellige woonkeuken, een ruime woonkamer, twee flinke 
slaapkamers, een royale badkamer, een riante daktuin van ca 42 m² en een eigen parkeerplaats en berging in de 
ondergelegen parkeergarage. Wordt dit jouw nieuwe thuis?  
  
Het appartement is gelegen in het Staatsliedenkwartier op loopafstand van het centrum en het station. De wijk heeft 
meerdere faciliteiten zoals een supermarkt, basisscholen, diverse restaurants en een tennisvereniging. Verder zijn de 
uitvalswegen richting de A12 en N11 dichtbij en ben je in een mum van tijd in het Brediuspark.  
  
Indeling:  
Via de overdekte buitentrap kom je op het bordes met de voordeur en de meterkast. De entree/hal is ruim en 
afsluitbaar met openslaande glasdeuren aan twee zijden. In de hal vind je de toiletruimte, de trap met vernieuwde 
bekleding naar de verdieping en de garderobe onder de trap. De ruime woonkamer van ca 28 m² heeft een lichte 
afwerking, openslaande deuren naar de hal en een brede schuifpui naar de daktuin.  
  
Aan de voorzijde is de woonkeuken te vinden waar je heerlijk kan tafelen met familie en vrienden. De keuken is 
afsluitbaar met openslaande deuren en voorzien van een hoekkeuken met de volgende inbouwapparatuur:  
- RVS gasfornuis met een elektrische oven  
- RVS Afzuigkap  
- Vaatwasser  
- Koelkast  
- Vriezer  
  
Verdieping:  
Vanaf de overloop kom je op de verdieping waar recent een nieuwe pvc-vloer is ingelegd. Op de verdieping vind je 
twee ruime slaapkamers is de badkamer te bereiken. De slaapkamer aan de voorzijde heeft hoge ramen voor een 
goede lichtinval en een leuk uitzicht over de stad.   
  
De tussengelegen badkamer is extra ruim en voorzien van een:  
- Douchehoek met een glaswand  
- Wastafel  
- Ligbad  
- Wandcloset  
- Wasmachineaansluiting  
  
De Master bedroom van ca 20 m² is vanzelfsprekend ruim en deze slaapkamer is voorzien van een deur naar het brede 
balkon aan de achterzijde.  
  
Daktuin:  
Deze riante en zonnige buitenruimte is voorzien van terrastegels, buitenverlichting, een moderne schutting met zwart 
gebeitste delen en een deur naar de poort aan de achterzijde. Via de stalen trap is er toegang naar de straat en de 
parkeergarage onder het complex.  
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Parkeergarage en berging:  
In de parkeergarage onder het complex is de privé parkeerplaats gelegen. In de garage is ook de fietsenberging 
aanwezig voorzien van elektra. De garage is bereikbaar middels een elektronische toegangshek of via het trappenhuis.  
  
Voor de afmetingen en indeling raadpleeg de gedetailleerde plattegrond.  
  
Bijzonderheden:  
- Bouwjaar: 2000  
- Woonoppervlakte: ca 104 m²  
- Daktuin: ca 42 m²  
- Berging in de parkeergarage: ca 7 m²  
- De woning is volledig geïsoleerd  
- Energielabel A  
- De begane grond is voorzien van een lichte tegelvloer  
- De verdiepingsvloer is voorzien van een lichte houtlook pvc-vloer  
- Trapbekleding is recent vernieuwd  
- Eigen parkeerplaats in de parkeergarage  
- Kale huurprijs € 1.750,- per maand incl. servicekosten  
- Exclusief de kosten voor gas, water en elektra  
- Exclusief belastingen, tv en internet  
- Roken en huisdieren zijn niet toegestaan  
- Oplevering per direct  
  
Om in aanmerking te komen voor deze huurwoning worden de volgende criteria gehanteerd:  
* Minimaal gezamenlijk bruto inkomen van € 6.125,- per maand waarbij een eventueel 2e inkomen voor de helft 
wordt meegerekend;  
* Overleggen van een werkgeversverklaring;  
* Overleggen van laatste salarisstrook;  
* Overleggen jaarcijfers in geval je ondernemer bent;  
* Geldig legitimatiebewijs bij het aangaan van de huurovereenkomst;  
* Betaling per maand vooruit;  
* Waarborgsom ter grootte van twee maandverplichtingen (€ 3.500,-);  
* Huurtermijn, minimaal 1 jaar;  
* Er geldt een voorbehoud dat de verhuurder goedkeuring verleend;  
* Op de huurovereenkomst zijn van toepassing de "Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte (model ROZ 
d.d. 12 april 2017)".  
  
Instapklaar 3-kamerappartement huren? Laat u adviseren door uw eigen NVM-makelaar. 

 

€ 1.750,- p.m.
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Kenmerken 
 : € 1.750,- p.m. 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 336 m3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 104 m2 
Soort appartement : Maisonnette 
Bouwjaar : 2000 
Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk 
Tuin : Zonneterras 
Hoofdtuin  Zonneterras  42 m2  
Garage : Parkeerkelder, parkeerplaats 
Energielabel : A 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Volledig geïsoleerd 
Voorzieningen : Mechanische ventilatie, TV kabel, Schuifpui 
C.V.-ketel : HR (Gas gestookt combiketel uit 2018, eigendom) 
   

Locatie 
Johan v Oldenbarneveltlaan 32  
3445 AE  WOERDEN 
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INFORMATIE VOOR KIJKERS EN HUURDERS 

 
Verhuurmakelaar 
Voor de woning die je hebt bekeken behartig ik de belangen van de verhuurder(s). Wil je je huis verhuren? Neem dan 
contact op om een afspraak te maken voor een gratis huurprijsbepaling van je eigen huis. 
 
Bezichtiging en je reactie 
Als je geïnteresseerd bent in de woning die je hebt bekeken en je hebt aanvullende vragen, neem dan contact op. 
Mocht je niet verder willen gaan met de woning, dan stellen de verhuurder(s) en ik het op prijs dat je laat weten 
waarom je afziet van de woning. Zo blijft de verhuurder niet achter met de vraag waarom je er niet mee verder gaat 
en wie weet kan ik je verder helpen aan een andere geschikte woning. 
 
Toelichting branche-brede meetinstructie 
De branche-brede meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580 en is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit 
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 
 
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie moet beschouwd 
worden als een uitnodiging tot het doen van een voorstel om de woning te huren. Mijnerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.  

 

 
 
  


