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Vraagprijs € 765.000 k.k.

bouwjaar
1840

aantal slaapkamers
3 slaapkamers

woonoppervlakte
202 m²

D



English version below

Een bijzondere, vrijstaande woning gelegen op een bijzondere plek! Via
een eigen oprijlaan bereikt u de woning met dwars daarop een grote tuin
met garage. U woont midden in het oude dorp op loopafstand van kerk,
winkels, bushalte en station en toch met veel ruimte, rust en privacy.  

Door het rieten dak heeft de woning een idyllische uitstraling, mede door de
karakteristieke elementen in het huis. Het woonhuis ligt op 550m2 grond en
heeft in de tuin een vrijstaande garage (7x5 meter). De tuin ligt op het zuiden
en heeft een heerlijk terras. In 2001 is het woonhuis uitgebouwd met een
vleugel van circa 40m2.

Indeling:
Begane grond: Entree, hal met garderobe en meterkast, tussenhal met ruime
kelderkast, toegang naar de sfeervolle slaapkamer aan de voorzijde van de
woning. De slaapkamer is voorzien van een verlaagd plafond voorzien van
inbouwspots, een markante schouw in de hoek en een vaste kast. 

Vanuit de tussenhal komt u uit in het centrum van het huis, de gezellige
woonkeuken met openslaande deuren naar de tuin. De keuken heeft een
praktische opstelling met kookeiland en is van alle gemakken voorzien zoals
een Caesarstone aanrechtblad, inductie kookplaat, afzuigkap, vaatwasser,
Quooker, close-in boiler, oven, stoomoven en warmhoudlade. 

Vanuit de keuken loopt u door naar de royale woonkamer met een verrassende
indeling, vanuit hier heeft u toegang naar het moderne toilet en de bijkeuken. In
de bijkeuken vindt u de aansluitingen voor de wasmachine en wasdroger,
ruime bijkeuken met douche. Door deze toevoeging is de woning eenvoudig
aan te passen naar een levensloop bestendige woning. 

Vanuit de woonkamer komt u uit in de flinke berging. Hier vindt u de opstelling
van de  CV-ketel en de boiler. Hier zou je ook met gemak nog een slaapkamer
van kunnen maken.
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De sfeervolle woonkamer is afgewerkt met een warme hard houten vloer en
een open haard (gas), door middel van Solartubes heeft u voldoende daglicht
in de kamer. De radiatoren zijn hier weggewerkt in een convectorput.  Vanuit
de woonkamer heeft u zicht op de zonnige tuin door de openslaande deuren
zowel op het Oosten als op het Zuiden.
Vanuit de tussenhal komt u middels een markante bordestrap langs het glas in
lood raam, op de 1e verdieping. Hier heeft u een nog beter zicht op historische
kenmerken van deze bijzondere woning

1e verdieping: Vanuit de overloop heeft u toegang naar 2 kamers, aan de
voorzijde van de woning heeft u een warme en sfeervolle slaapkamer met
dakraam welke voor voldoende licht zorgt, door het raam aan de kopgevel
heeft u een leuke kijk op de Herenstraat.

De slaapkamer aan de achterzijde van de woning heeft een idyllische dakkapel
en is eveneens voorzien van prachtige details. Vanuit de slaapkamer treft u de
royale badkamer met douchecabine, ligbad, toilet, bidet, dubbele wastafel in
meubel. Tevens beschikt deze kamer over grote ingebouwde kast- en
bergruimte.

Bijzonderheden: 
- In 2015 is het pad vanaf de weg naar de woning vernieuwd en is tevens de   
 riolering vernieuwd. 
- voorzien van 11 zonnepanelen
- Garage voorzien van verwarming en elektra uit 2009
- Oplevering in overleg
- Eenvoudig aan te passen naar een levensloopbestendige woning.
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English version

A unique detached house located in a special place!  Through a private
driveway you reach the house with a large garden with garage. You live in
the middle of the old village in the oldest house within walking distance
of the church, shops, bus stop and train station yet with plenty of space,
peace and privacy. The location is also highly convenient for Schiphol
Airport (20 minutes by car), ESA ESTEC (10 minutes by car) and the
British and American schools.

1The thatched roof gives the house an idyllic appearance, partly due to the
characteristic elements in the house.  The house is situated on 550m2 of land
and has a detached garage (7x5 meters) in the garden.  The garden is south-
facing and has a lovely terrace.  In 2001 the house was expanded with a wing
of approximately 40m2.

Layout:
Ground floor: Entrance hall with wardrobe and meter cupboard, intermediate
hall with spacious cellar cupboard, access to the attractive bedroom at the front
of the house.  The bedroom has a suspended ceiling with recessed spotlights,
a striking fireplace in the corner and a fixed cupboard.

From the intermediate hall you enter the center of the house, the cozy kitchen
diner with French doors to the garden.  The kitchen has a practical setup with
cooking island and is fully equipped such as a Caesarstone counter top,
induction hob, extractor hood, dishwasher, Quooker, close-in boiler, oven,
steam oven and warming drawer.

From the kitchen you walk through to the spacious living room with a surprising
layout, from here you have access to the modern toilet and utility room.  In the
utility room you will find the connections for the washing machine and dryer,
spacious utility room with shower.  This addition makes it easy to adapt the
house to a life-long home.

From the living room you enter the large storage room.  Here you will find the
arrangement of the central heating boiler and the boiler. this room can easily be
converted into a 4th bedroom.
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The attractive living room is finished with a warm hard wooden floor and a
fireplace (gas), through Solartubes you have sufficient daylight in the room. 
 The radiators are concealed here in a convector well.  From the living room
you have a view of the sunny garden through the French doors on the East and
South. From the intermediate hall you reach the 1st floor via a the staircase.

1st floor: From the landing you have access to 2 rooms, at the front of the
house you have a warm, large and attractive bedroom with skylight which
provides sufficient light and through the window at the end you have a nice
view of the Herenstraat.

The bedroom at the rear of the house has an idyllic dormer window and is also
equipped with beautiful details. This room also has large built-in closet and
storage space.
From the bedroom you will find the spacious bathroom with shower, bath, toilet,
bidet and double sink.
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Particularities:
- In 2015, the path from the road to the house was renewed and the sewage
system was also renewed.
- equipped with 11 solar panels
- Garage with heating and electricity from 2009
- Delivery in consultation



Gebruikersoppvervlakte wonen
De Meetinstructie is gebaseerd op de
NEN2580. De Meetinstructie 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.

Algemene informatie bij
bestaande bouw
Bij oudere panden dient u er als
(potentiële) koper rekening mee te
houden
dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden, aanzienlijk lager
kunnen liggen dan bij nieuwe woningen.
Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan
gegarandeerd heeft, staat de verkoper
niet in voor de vloeren, muren, het dak,
de leidingen voor elektriciteit, water
en gas, de riolering, de C.V.-installatie
(indien aanwezig) en de afwezigheid
van doorslaand en optrekkend vocht.
Tevens kan in oudere woningen, ook op
niet zichtbare plaatsen, asbest zijn
verwerkt. Indien u als geïnteresseerde,
twijfels heeft over de bouwkwaliteit en/of
de aanwezigheid van asbest, dient u
daartoe nader onderzoek in te (laten)
stellen. Hetzelfde geldt indien men
plannen heeft voor aan- / en
verbouwingen: bij de gemeente kunt u
hierover nadere informatie verkrijgen.

In een koopovereenkomst met
betrekking tot de panden van 20 jaar of
ouder, zal in de koopovereenkomst een
zogenaamde “oudersdomsclausule”,
zoals hierboven is vermeld, worden
opgenomen. Bij de samenstelling van
onze (zowel schriftelijke als mondeling
verstrekte) informatie inzake door ons
aangeboden woningen, is de grootst
mogelijk zorgvuldigheid betracht.
Desondanks aanvaarden wij, als
verkopend makelaar, en de verkopers
geen enkele aansprakelijkheid voor
de correctheid van deze gegevens.
objectinformatie kan, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld, nimmer worden gezien
als een exclusief aanbod.

www.geurtsmakelaars.nl
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plattegrond 
Begane grond
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kadastrale kaart
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Object gegevens
Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Inhoud woning

Perceel oppervlakte

Gebruiksoppervlakte woonfuctie

Maten object

Ligging

Verwarming

Bouwjaar CV ketel

Isolatie

Warmwater

Schuur/berging

Kabel

Buitenzonwering

Details

Tuin

Tuin diepte (cm)

Tuin breedte (cm)

Hoofdtuin

Positie

Kwaliteit

Tuin gegevens

Vila

Vrijstaande woning

1840

5 kamers

3 slaapkamer(s)

565 m3

560 m2

202 m2

Aan rustige weg, in centrum,

Beshchutte ligging

C.V. Ketel

-
Dakisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas

Geiser Eigendom

Ja

Ja

Voortuin, Zijtuin

1.900

1.100

Tuin rondom

Zuiden

Verzorgd
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extra informatie - clausules
Welkom bij Geurts Makelaars! Leuk
dat u een van onze woningen komt
bekijken. Het zoeken én aankopen van
een huis is een spannend proces.
Daarom hebben wij alvast de punten
voor u uitgewerkt, zodat dit proces
helder en duidelijk is. Ook informeren
wij u op voorhand welke artikelen u in
de koopovereenkomst kunt
tegenkomen. Wilt u een van de
artikelen niet in de koopovereenkomst,
vergeet dit dan niet te vermelden bij uw
voorstel.

Ouderdomsclausule
(indien van toepassing)
Koper verklaart ermee bekend te zijn,
dat de onroerende zaak meer dan 100
jaar oud is, wat betekent dat de eisen
die aan de bouwkwaliteit gesteld
mogen worden aanzienlijk lager liggen
dan bij nieuwe woningen. Tenzij de
verkoper de kwaliteit hiervan
gegarandeerd heeft, staat hij niet in
voor de funderingen, de vloeren, de
leidingen, voor de elektriciteit, water en
gas, de riolering en de afwezigheid van
enig ongedierte c.q. schimmels (zoals
bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam
etc.) en optrekkend vocht.

Energielabel

AVG
Toestemming AVG De verkoper en
koper stemmen, in het kader van de
AVG, ermee in dat de notaris voor het
verlijden van de akte van levering aan
de makelaar de concept akte van
levering en de eindafrekening ter inzage
verstrekt en ook met de makelaar
correspondentie voert inzake deze
transactie. Ook geven partijen elkaar
toestemming een kopie van deze
overeenkomst te overleggen aan zijn of
haar hypotheekadviseur en/of financier
en zo nodig de taxateur ten behoeve
van een taxatie van het verkochte /
gekochte.

Aan deze koopovereenkomst is
wel/geen kopie van een energielabel
gehecht. Indien het origineel aanwezig
is wordt dit bij de eigendomsoverdracht
overhandigd door de verkoper aan de
koper. 21.1 Vanaf 1 januari 2015 ; de
rijksoverheid 

en voorlopig energielabel afgeven voor
iedere woning in Nederland. Verkoper is
vanaf die datum verplicht dit voorlopige
label voor de eigendomsoverdracht
definitief te laten maken. Het niet
hebben van een gevalideerd label is
voor rekening en risico van verkoper.
21.2 De aan het definitief maken
verbonden kosten komen voor rekening
van verkoper.

www.geurtsmakelaars.nl
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Royamentsclausule
2.2.1. De koper heeft voor de
eigendomsoverdracht de notaris
gekozen genoemd in artikel 4.1. Indien
genoemde notaris voor de
royementskosten aan de verkoper
meer in rekening brengt dan € 200,-
(inclusief BTW) per hypothecaire
inschrijving, komen deze meerkosten
voorrekening van koper.

Graag ontvangen wij deze
gegevens binnen twee werkdagen
retour. De concept koopakte wordt na
ontvangst van de personalia
gegevens binnen twee werkdagen
verzonden.
Wij ontvangen graag binnen twee
werkdagen reactie op de concept
koopakte. De door koper gekozen
notaris dient voor het tekenen van de
akte te zijn aangegeven. Mocht dit
niet het geval zijn, dan wijzen wij zelf
een notaris aan. Na het tekenen van
de akte wordt de akte doorgezonden
naar de notaris.

Niet-bewoningsclausule
(indien van toepassing)

Koper is ermee bekend dat verkoper
het verkochte nooit zelf feitelijk heeft
gebruikt en dat verkoper derhalve
koper niet kan informeren over
eigenschappen respectievelijk
gebreken aan het verkochte waarvan
verkoper op de hoogte zou kunnen zijn
geweest als hij het verkochte zelf
feitelijk had gebruikt. In verband
hiermee zijn partijen, in afwijking van
artikel 6.3. van deze koopakte en
artikel 7:17 lid 1 en 2 BW,
overeengekomen dat dergelijke
eigenschappen respectievelijk
gebreken voor rekening en risico van
koper komen en dat hier bij de
vaststelling van de koopsom rekening
mee is gehouden. Koper vrijwaart
verkoper voor alle eventuele
aanspraken van derden.

Verkoop proces
Na het overeenkomen van de koop
worden de personalia gegevens
opgevraagd bij koper.

Standaard artikelen in de
koopovereenkomst:
Indien u biedt met ontbindende
voorwaarden
Als eis stellen wij bij het inroepen van
de ontbindende voorwaarden dat de
relevante stukken aan ons worden
overhandigd. Denk hierbij aan
minimaal één afwijzingen van de
bank, een kopie van de aanvraag van
de hypotheek, kopieën van
loonstroken, en eventueel andere
relevante
stukken en/of een bouwkundig
rapport. Dit om te kunnen beoordelen
of er een reële aanvraag is ingediend.
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extra informatie - clausules
Meetinstructie
De meetinstructie 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. Hoewel wij
de woning zorgvuldig hebben
opgemeten, wordt noch door Geurts
Makelaars o.g. B.V, noch door de
verkoper enige aansprakelijkheid
aanvaard voor afwijkingen in de
opgegeven maten. Koper verklaart in
de gelegenheid te zijn gesteld om de
opgegeven maten te (laten)
controleren.

Asbestclausule (woningen met een
ouder bouwjaar dan 1992)
In de onroerende zaak kunnen
asbesthoudende stoffen/ materialen
aanwezig zijn. Indien deze worden
verwijderd dienen door koper
maatregelen en voorzieningen te
worden getroffen die de wetgeving
voorschrijft. Koper verklaart met deze
wetgeving bekend te zijn en
aanvaardt alle aansprakelijkheid en
gevolgen die uit de aanwezigheid van
asbest en/of de verwijdering van
asbest uit de onroerende zaak kan
voortvloeien.
In afwijking van artikel 6.3. van deze
koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW
komt het geheel of ten dele ontbreken
van één of meer eigenschappen van

de onroerende zaak voor normaal en
bijzonder gebruik en het eventueel
anderszins niet-beantwoorden van de
zaak aan de overeenkomst als gevolg
van de aanwezigheid van enig asbest
in welke samenstelling en/of op welke
plaats dan ook voor rekening en risico
van koper.

Toestemming AVG
De verkoper en koper stemmen, in het
kader van de AVG, ermee in dat de
notaris voor het verlijden van de akte
van levering aan de makelaar de
concept akte van levering en de
eindafrekening ter inzage verstrekt en 
ook met de makelaar correspondentie
voert inzake deze transactie. Ook
geven partijen elkaar toestemming een
kopie van deze overeenkomst te
overleggen aan zijn of haar
hypotheekadviseur en/of financier en
zo nodig de taxateur ten behoeve van
een taxatie van het verkochte /
gekochte.
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Wie IS
Geurts Makelaars?
Ons team bestaat uit ambitieuze en toegankelijke
professionals, wat je direct merkt wanneer je bij een van de
drie kantoren van Geurts Makelaars binnenstapt. Ons team is
enorm gedreven om het beste verkoopplan voor jou op te
stellen, waarbij er veel aandacht besteed
wordt aan de informatievoorziening, presentatie en
communicatie met jou tijdens dit proces. Wat maakt ons
uniek? Wij stellen ons op als tijdelijke gastheer van jouw
woning, waarbij aandacht tijdens bezichtigingen voorop staat.
Naast een uitgebreide rondleiding geven wij een ervaring
mee, waardoor jouw thuisomgeving niet slechts een woning of
product is. We zijn graag onderdeel van het complete proces
en sturen je met enthousiasme naar de best mogelijke
uitkomst. En daar zijn we trots op!

Samenwerken met experts levert jou minder stress op en daar
zijn wij ons zeer van bewust. Onze kantoren zijn aangesloten
bij de NVM en onze makelaars zijn stuk voor stuk goed
opgeleid. Daarnaast wordt ons team versterkt door een
fotograaf, tekstschrijver en social media expert die direct aan
de slag kunnen wanneer wij jouw huis in de verkoop willen
zetten. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, zodat we
onze klanten kunnen verzekeren van de juiste
informatieverstrekking en afhandeling. 
Jouw woning is bij ons in goede handen en dat stralen we
graag uit.

 
 

Jeroen Geurts, Martijn Geurts

& Bob de Bruin

ons team
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Martijn
Geurts

register makelaar & taxateur

jeroen
Geurts

register makelaar & taxateur

kandidaat makelaar

femke docters
van leeuwen

assistent makelaar

niels
van steijn

administratieve duizendpoot

annemarie
leeuwenburg

kandidaat taxateur i.o.

lenette
passchier-bax
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ons team

bob 
de bruin

register makelaar & taxateur

francis
duyvestijn

 

media specialist

assistent makelaar

janneke
de vries

assistent makelaar

lilian
zwetsloot

carl
curfs

kandidaat makelaar i.o.
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kantoor Voorhout
Herenstraat 136
0252 216 334
voorhout@geurtsmakelaars.nl

kantoor leiden
hooigracht 86
071 51 30 841
leiden@geurtsmakelaars.nl

kantoor rijnsburg
vliet noordzijde 94
071 402 3386
rijnsburg@geurtsmakelaars.nl
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