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Omschrijving 

 

Catharina van Heenvlietstraat 65 (bwnr 12), 2671 BG Naaldwijk 
 
Nieuwbouwproject Geestgaerde - Naaldwijk  
  
BOUWNUMMER 12:   
Tweede verdieping | 82 m² GBO | V.O.N. prijs: € 425.900,-  
Inhoud ter indicatie.  
  
De verkoopprijzen zijn inclusief:  
- de koopsom voor de grond;  
- sloop- en bouwkosten, loon- en materiaalkostenstijgingen;   
- honoraria architect, constructeur;  
- toezicht tijdens de bouwperiode;  
- makelaarscourtage verkoper en verkoopkosten;   
- legeskosten;  
- aansluitkosten voor water, elektra en riolering;  
- Belasting Toegevoegde Waarde (B.T.W.);  
- overdrachtsbelasting voor zover van toepassing;  
- notariskosten te behoeve van de akte betreffende de juridische levering;  
- de eventuele kosten van gebruik van water en elektra tot de dag van oplevering;  
- sanitair;  
- parkeerplaats op de begane grond.  
  
  
De verkoopprijzen zijn exclusief:  
- eventuele waarborgsommen voor levering van water en elektra;  
- de aansluitkosten voor de levering van Telecom- en CAI-aansluiting;  
- meubilair, straatverlichting (attributen) anders dan in tekst vermeld;  
- kosten die verband houden met de financiering van de woning;  
- rente over de bouw en grond en eventueel reeds vervallen termijnen;  
- tussentijdse B.T.W. verhoging;  
- keuken en badkamer.  
  
Algemene informatie  
Op de plek van het huidige schoolgebouw Dalton Mavo zal in 2021 gestart worden met de realisatie van het prachtige 
nieuwbouwproject ‘Geestgaerde’. Het project telt 38 woningen bestaande uit 2 vrije kavels (verkocht), 6 woningen 
van het type 2-onder-1 kapwoningen (verkocht) en 2 appartementencomplexen.   
  
De locatie met direct om de hoek de gezellige Geestweg met o.a. slager, bakker, bloemist en het centrum van 
Naaldwijk op korte loopafstand maken dit plekje ideaal voor jong en oud!   
  
Alle appartementen beschikken over een eigen berging en eigen parkeerplaats op straatniveau, er is een lift aanwezig 
in het complex.   
De appartementen variëren in een gebruiksoppervlakte van 76 m2 tot 129 m2. 
De VvE bijdrage zal nog nader worden bepaald bij oprichting van de VvE, indien de bouw wat verder gevorderd is.  
 
Alle rechten voorbehouden. 
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Kenmerken 
Koopsom : € 425.900,- k.k.  
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 287 m3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 82 m2 
Soort appartement : Bovenwoning 
Bouwjaar : 2021 
Ligging : Aan rustige weg, in centrum, in woonwijk 
Tuin : Geen tuin 
Garage : Parkeerplaats 
Verwarming : Warmtepomp 
Isolatie : Volledig geïsoleerd 
Voorzieningen  Lift 
   

Locatie 
Catharina van Heenvlietstraat 65 (bwnr 12)  
2671 BG  NAALDWIJK 
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Foto impressies  
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