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Vraagprijs € 769.000 k.k.

bouwjaar
2016

aantal slaapkamers
4 slaapkamers

woonoppervlakte
159 m²
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De woning aan de Bankijkerweg 223 valt qua afwerking en design in de
klasse en luxe van het hogere segment; een zorgvuldig afgewerkte
woning die met oog voor detail is ingericht. Die afwerking zie je aan de
buitenzijde eveneens terugkomen waarbij over alles is nagedacht. De
woning is geschikt voor gezinnen maar ook voor professionals die
kwalitatief goed willen wonen en werken. 

De locatie is gunstig; tussen de dorpskern van Oegstgeest en Rijnsburg in
gelegen en aan vaarwater met de mogelijkheid tot het huren van een eigen
aanlegplek tegen een lage prijs. De diepe achtertuin op het Zuiden
waardoor u altijd in de zon zit en een riante serre aan de woning maakt dat
deze woning nét dat stukje extra te bieden heeft!

De uitvalswegen zoals de A44 zijn dichtbij waardoor je vervolgens snel
richting Amsterdam of Den Haag stuurt. Ook Oegstgeest, het Centraal
Station en de binnenstad van Leiden zijn gemakkelijk aan te fietsen. Bel jij
ons voor een bezichtiging? 

IIndeling: 
U parkeert de auto op eigen terrein voor de deur, de ruime hal met meterkast,
vrij hangend toilet met fonteintje en trapopgang naar de eerste verdieping geeft
toegang tot de living. De living is zeer ruim, heeft veel licht inval alsmede een
moderne afwerking. De open NEXT125 woonkeuken is voorzien van een wit
Corian werkblad met zwarte accenten. De keuken is voorzien van moderne
Siemens inbouwapparatuur, waaronder 2 koelkasten, stoomoven,
inductiekookplaat, geïntrigeerde downdraft afzuigkap, XL vaatwasser en een
Quooker. De gehele begane grond is voorzien van een prachtige tegelvloer
met vloerverwarming.

Middels de twee openslaande deuren bereik je de diepe en zonnige achtertuin
welke is gelegen op het Zuiden. De aangebouwde serre is een heerlijke plek
om al vroeg in het jaar te kunnen genieten van het zonnetje. De moderne
achtertuin welke strak is aangelegd met mooie olijfbomen, ingebouwde
tuinverlichting en parasol heeft een grote houten berging. De tuin loopt ver naar
achteren door en kijkt uit over het vaarwater. De stijl van de woning komt ook
weer buiten volledig tot zijn recht!
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 Op de eerste etage bevinden zich twee grote slaapkamers, een badkamer en
een separaat toilet. Beide slaapkamers hebben kantel kiep ramen en zijn
voorzien van laminaat vloer. De badkamer is geheel betegeld en voorzien van
een ligbad, inloopdouche met stortdouche, designradiator, verwarmde spiegel
en een grote dubbele wastafel.

 Op de tweede etage zijn er twee grote slaapkamers, waarvan de grootste
kamer momenteel is voorzien van een professionele gym (separaat ter
overname) over de gehele breedte van de woning, en een aparte grote
stookruimte. In de stookruimte bevindt zich de CV-ketel alsmede een wtw-unit,
aansluiting voor wasmachine en droger en kastruimte. De slaapkamer aan de
achterzijde is voorzien van een grote inbouwkast. Ook over deze gehele
verdieping ligt een nette laminaatvloer. Tenslotte is de woning voorzien van
maar liefst 12 zonnepanelen.

Bijzonderheden: 
- Zeer ruime woning met moderne en strakke afwerking
- Aan gezellig vaarwater
- Rondom rolluiken
- Moderne woonkeuken
- Erfpacht voor het achterste stuk van de tuin, kosten ca. € 400,- per jaar 
- Serre met zonnewering en heater
- Ligplaats voor de boot achter de tuin (huur) 
- Oplevering in overleg
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Bankijkerweg 223 is a high segment living in terms of class and luxury.
It’s a carefully finished high class home that is furnished with an eye for
detail. You can also see that finish on the outside, where everything has
been thought about. The house is suitable for families, but also for
professionals who want to live and work in a good quality.

The location is convenient, since it is located between Oegstgeest and
Rijnsburg ans on a waterway with the option to rent your own mooring
space. The deep backyard located towards the South ensure that you that
there is always a place in the sun, and a large conservatory attached to
the house means that this house has that little bit extra to offer!

The roads such as the A44 are close by, which quickly sends you to
Amsterdam or The Hague. Oegsteest, Leiden Central Station and the city
center are also easy to cycle to. Will you call us for a viewing?

Layout:
You park the car on your own property in front of the entrance. The spacious
hallway includes the fusebox, a lavatory with free-hanging toilet and hand basin
and staircase to the first floor, which gives access to the living room. The living
room is very spacious, welcomes a lot of natural daylight and has a modern
finish. The open NEXT125 kitchen has a white Corian countertop with black
accents. The kitchen is equipped with modern Siemens built-in appliances,
including 2 refrigerators, steamoven, induction hob, integrated downdraft
extractor, XL dishwasher and a Quooker. The entire ground floor has a
beautiful, tiled floor with underfloor heating.

Through the two patio doors you can access the deep and sunny backyard,
which is located towards the South. The attached conservatory is a wonderful
place to enjoy the sun early in the year. The modern backyard is tightly
landscaped with beautiful olive trees, built in garden lighting and parasol  and
has a large wooden shed. The garden continues far to the rear and overlooks
the waterway. The style you experience throughout the house is extended to
the garden.
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On the first floor there are two large bedrooms, a bathroom, and a separate
toilet. Both bedrooms have tilt and turn windows and laminate flooring. The
bathroom is fully tiled and equipped with a bath, walk-in shower with rain
shower, design radiator heated mirror and a large doucle sink.

On the second floor there are two large bedrooms the largest room of wich is
currently equipped with a professional gym ( separately for sale) over the entire
width of the house and a separate large boiler room. In the boiler room there is
the central heating boiler as well as a heat recovery unit and connection for a
washing machine and dryer and cupboard space. The bedroom at the rear has
a large built-in wardrobe. There is also a neat laminate floor over the entire
floor. Finally, the house is equipped no less than 12 solar panels.

Bijzonderheden: 
Particularities:
 - Very spacious house with modern and sleek finish
 - Situated next to pleasant waters
 - Shutters all around
 - Modern kitchen 
- Long lease for the rear part of the garden, costs approx. € 400 per year
 - Conservatory with awning and heater 
- Berth for the boat behind the garden (rent) 
-Delivery in consultation
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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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1e verdieping
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plattegrond 
2e verdieping
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Overzicht
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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

Eengezinswoning

Tussenwoning

2016

5 kamers

4 slaapkamer(s)

558 m3

190 m2

159 m2

Aan rustige weg, in woonwijk

C.V. Ketel

-
Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie,, HR-

glas

C.V. ketel

Vrijstaand hout

Ja

Ja

Achtertuin

Achterzijde

Zuiden

Goed
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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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Royementsclausule
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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