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Uniek, geheel in uitmuntende staat gerenoveerd woon-/werkpand met een woonoppervlakte 
van circa 385 m2. Centraal gelegen op 386 m2 eigen grond, aan de achterzijde direct 
grenzend aan de geliefde woonwijk “Vreelande”, op nog geen 500 m afstand van het 
centrum van ’s-Gravenzande. 
Tevens ideaal voor dubbele bewoning of mantelzorgwoning. De woning is afgewerkt met 
kwalitatief hoogwaardige materialen.  Alle karakteristieke details, zoals paneeldeuren, glas in 
lood, authentieke balkconstructie, Home Domotica systeem, geeft de woning een bijzondere 
allure.  Royale parkeergelegenheid op eigen terrein. 
U kunt genieten van het gezellige dorpsleven van dit Westlandse dorp met de stad Den 
Haag dichtbij. Het centrum van Den Haag ligt op 20 autominuten. De uitvalswegen naar de 
A4 en A 13 bereikt u binnen een kwartier. Het strand van ’s-Gravenzande is op korte 
loopafstand (minder dan 1 km) bereikbaar. Maar ook de internationale school en het strand 
van Kijkduin, de recreatiegebieden Madestein, Uithof en het natuurgebied Midden-Delfland 
liggen op fietsafstand. 
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Indeling:  
Begane grond  
Ruime hal uitgevoerd met een originele Portugese plavuizenvloer, fraaie houten trappartij met loper. 
Garderobekast, modern hangend toilet. De hal biedt toegang tot de betegelde (wijn)kelder met vaste 
trap en een bergkast.   
Gezellige woonkamer aan de voorzijde met fraaie oorspronkelijke open haardschouw uit 1880 en 
nieuwe welgevormde glas-in-lood ramen in dubbel glas.    
Excellente woonkeuken aan de achterzijde met veel lichtinval. De zeer uitgebreide en luxe keuken is 
exclusief voor de woning gemaakt en biedt alles wat een keukenprins(es) nodig heeft, zoals een 
(waterdicht)inbouw pc, om de heerlijkste recepten tot werkelijkheid te laten komen. Het Boretti-fornuis 
heeft oa. een wok- en vispanbrander, alsmede twee snelle branders en twee stoompannen. Ook de 
multi-functionele oven van 90 cm breed ontbreekt niet. De keuken heeft een stenen aanrechtblad en 
een vast buffet, uitgevoerd in licht eiken.   
Vanuit de woonkeuken is tevens de bijkeuken te bereiken. Ook hier is de vloer uitgevoerd met 
Portugese plavuizen met vloerverwarming. Hier bevindt zich een keukenblok met vaatwasser, 
inbouwkoelkast, alsmede aansluiting voor wasmachine en droger. Er zijn 3 hoge muurkasten voor 
strijkplank, bezems en dergelijke. Vanuit de keuken en bijkeuken bereikt u de beschutte tuin. De tuin is 
verzorgd aangelegd met rotsfontein en border met fruitbomen. Schuur en achterom. Gedurende de 
gehele dag vindt u wel een heerlijk plekje in de zon.    
Beknopte slaap-/studeerkamer met betegelde douchegelegenheid en toilet. Tweede slaapkamer heeft 
een laminaatvloer, een wastafel en inbouwkasten.    
  
Eerste etage  
De eerste etage, geheel voorzien van laminaat, is bereikbaar via de trapopgang in de hal of de tweede 
trapopgang in de keuken.   
De chique op maat gemaakte bibliotheek c.q. tweede woonkamer aan de voorzijde is voorzien van 
vaste kasten en een tweede open haard schouw en een schitterende massief licht eiken wandkast 
met pantry en koelkast. Het fraai afgewerkte plafond is een echte eye-catcher.   
De overloop geeft toegang tot vier slaapkamers, de badkamer met bad en een separaat toilet en 
aparte douchegelegenheid.   
  
Zolderetage  
Eigen trapopgang naar speelse slaapkamer. Rondom vaste inbouwkasten met planken.   
Middenzolder met laminaat, dakraam en originele hanenbalken  
Slaapkamer aan de voorzijde met dakkapel en uitzicht op de duinen.   
Uitgebreide techniekruimte, bereikbaar via vlizotrap.    
   
Bijzonderheden:  
- Het gehele pand is voorzien van een computergestuurd home-domotica systeem ter waarde van 
50.000 euro. Brand-/inbraakbeveiliging, verwarming en verlichting zijn per ruimte individueel te 
programmeren.   
- Bouwjaar 1905, compleet gerenoveerd en geïsoleerd in 1999 (buitenzijde en constructie) en 2009 
(binnenzijde).  
- Woonoppervlakte: circa 316 m². Inhoud circa 1247 m³.  
- Het dak, inclusief dakkapel, is volledig vernieuwd en voorzien van een vijftal Velux dakramen.  
- De kozijnen zijn vernieuwd in hardhout en voorzien van dubbelglas. De bovenlichten aan de 
voorzijde zijn voorzien van speciaal ontworpen glas in lood.   
- De riolering binnen en buiten, waterleiding, gasleiding en verwarmingssysteem zijn volledig 
vernieuwd.  
- De elektrische installatie is volledig vernieuwd.   
- Er is een nieuwe WTW unit geplaatst voor ventilatie van de woonkamers en de techniekruimte.   
- De ketel en boilers zijn volledig vernieuwd en er is een zonneboiler geplaatst.   
- De woning is voorzien van een centraal stofzuigsysteem, alsmede uitgebreide opbergmogelijkheden 
door middel van vaste kasten.  
- De begane grond vloer is vervangen door een geïsoleerde betonvloer.   
- De woonkeuken is ontworpen onder architectuur en gemaakt van lichtgekleurd massief eiken en 
gepolijst natuursteen.   
- Iedere kamer is voorzien van eigen thermostaat.   
- De woning is multifunctioneel te gebruiken voor samengestelde gezinnen, groepswonen, wonen en 
werken aan huis.
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Object gegevens 

Soort woning Herenhuis 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwjaar 1905 
 :  

 

Maten object 

Aantal kamers 11 kamers 

Aantal slaapkamers 9 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 1.247 m3 

Perceel oppervlakte 343 m2 

Gebruiksoppervlakte woonfunctie 316 m2 

Overige inpandige ruimte 15 m2 

  

   

 

Details 

Ligging Vlakbij centrum, achterin woonwijk 

Bijzonderheden Dubbele bewoning mogelijk 

Schuur / berging Vrijstaand steen 

Kabel Ja, volledig tv/radio/internet distributiesysteem 

Compleet home domotica systeem met een 
aanschafwaarde van 50.000 euro  

 

 :  

 

Energie 

Isolatie Volledig geïsoleerd 

Verwarming C.V.-Ketel, gas Open haard, Vloerverwarming in 
keuken en bijkeuken 

Warmwater Gasboiler eigendom, Zonneboiler 
 :  

 

Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, zijtuin 

Tuin diepte (cm) 1.212 

Tuin breedte (cm) 1.195 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Oost 
 :  
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 Blijft 
achter 

Gaat mee Kan worden 
overgenom
en 

Niet van 
toepassin
g 

Tuin 

Tuinaanleg/bestrating/beplanting     

Buitenverlichting en tuinverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

Buitenberging     

Reserve hout daklijsten, pannen en 
houtenschutting 

    

(Broei)kas     

Voet droogmolen     

Overige tuin, te weten: 

Regenton     

Watervalsysteem apparatuur      

Woning  .  .  .  . 

Vlaggenmast     

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie incl. home domoticasysteem      

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Rolluiken/zonwering buiten     

Zonwering binnen     

Vliegenhorren     

Raamdecoratie, te weten: 

  - gordijnrails     

  - gordijnen/vitrages     

  - rolgordijnen     

  - - losse horren/rolhorren     

  -      

Vloerdecoratie, te weten: 

  - vloerbedekking     

  - laminaat     

  - plavuizen     

  -      

Warmtevoorziening, te weten: 

  - Boiler+ zonneboiler     

CV met toebehoren     

Thermostaat     

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling     

Airconditioning     

(Voorzet) open haard met toebehoren (gas)     

Allesbrander     

Kachels     

Isolatievoorzieningen     

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

  -      

Radiatorafwerking     

Schilderijophangsysteem     

Keukenblok met bovenkasten     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

  - Boretti     

  - Inbouw magnetron     
  - Inbouwkoelkast     
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  - Koelkast bijkeuken     

  - Vaatwasser + diepvries     

Keukenaccessoires  .  .  .  . 

  - Ingebouwde PC     

Verlichting, te weten:  .  .  .  . 

  - Inbouw     

(Losse) kasten, legplanken, te weten:  .  .  .  . 

  - Vast     

  - Los     

  - Stellingkasten kelder     

Vast bureau     

Spiegelwanden     

Wastafels met accessoires     

Toiletaccessoires 

  -      

Badkameraccessoires  .  .  .  . 

  -      

Sauna met toebehoren     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Overige 
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, 
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen: 

  -      

Overige zaken, te weten:  .  .  .  . 

  - centraal stofzuigersysteem     

  - Alarmsysteem     

  - Home domotica server     

  - IG inch patchkast met netwerk     

  - Telefoonssyteem (10x) ISDN via 
glasvezel 

    

  .  .  .  . 

Opmerkingen 
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Bijzonderheden: 

Verwachte oplevering: in overleg  

Het voorschotbedrag voor het nutsbedrijf bedraagt: € 565,- per maand 

De onroerende-zaakbelasting bedraagt over het jaar 2015: € 537,- voor het zakelijk recht 

Compleet gerenoveerd. Bij renovatie is een stalen constructie aangebracht om de stabiliteit te vergroten. Het dak, 
inclusief goot en zinkwerk, is volledig vernieuwd en voorzien van 5 velux dakvensters. Nieuwe kozijnen met dubbel glas. 
Riolering, waterleiding, gasleiding en elektra volledig vernieuwd. Zeer uitgebreid KNX domotica systeem voor het 
regelen van verwarming, verlichting, ventilatie en beveiliging. Nieuwe Warmte terugwin unit geplaatst voor ventilatie van 
de woonkamers en techniekruimte. CV ketel, boiler en zonneboiler aangebracht. De woning is voorzien van centraal 

stofzuigsysteem. Alle buitendeuren vervangen. Buitenmuren opnieuw gevoegd en geïmpregneerd. De begane grond 
vloer bestaat uit een geïsoleerde betonvloer.  

 
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening 
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met 
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de 
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een 
bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst 

wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. 
 
De overeengekomen koopsom wordt vermeerderd met kosten koper (k.k.). Dit houdt in dat bij het notarieel transport, 

kosten aan de koper worden doorberekend ter grootte van circa 6% van de koopsom (afhankelijk van de wijze van 

financiering). Onder deze kosten vallen o.a. de verschuldigde overdrachtsbelasting en de notariskosten. 

De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand als beide partijen een schriftelijke 

koopakte hebben ondertekend. 

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze, conform artikel 5.1 van de model 

overeenkomst van de NVM, een bankgarantie c.q. waarborgsom stellen/storten ter grootte van 10% van de koopsom 

uiterlijk 5 weken na wilsovereenstemming. Wilsovereenstemming geschiedt op het moment van mondelinge 

overeenstemming over alle voorwaarden. 

Koper is vrij om een notaris te kiezen in de regio Haaglanden/Westland/Midden Delfland/Rijnmond. In verband met onze 

toevoegingen aan de standaard NVM-koopakte is het helaas niet mogelijk om de akte te laten passeren bij Raak 

Notarissen in Wateringen en Just Notarissen in Zoetermeer.  

Bijgevoegde tekening(en) is/zijn een kopie van een tekening, welke in het verleden is gemaakt. Er kunnen sindsdien 

wijzigingen zijn aangebracht. De hier vermelde gegevens dienen dan ook uitsluitend ter indicatie. Er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. 

1. De door verkoper en/of verkopende makelaar direct en/of indirect verstrekte informatie is met de nodige 
zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat de verstrekte informatie onjuist is en/of fouten bevat 
en/of onvolledig is.  
2. Koper verplicht zich zelfstandig de verstrekte informatie te (laten) controleren en zich zelfstandig een beeld te vormen 
van de feiten en omstandigheden die bij de aankoopbeslissing van belang zijn. Koper verplicht zich, voor zover koper 
daartoe onvoldoende deskundig is, zich door eigen deskundigen ter zake te laten adviseren.  
3. De vermelding van de (woon)oppervlakte is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor 
het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De juistheid wordt door verkoper of verkopend makelaar echter 
niet gegarandeerd. Het bepaalde in lid 2 is hierop onverminderd van toepassing.  

De in promotie vermelde (woon) oppervlakte van de woning is een circa maat en een vrijblijvende indicatie. Koper 
verplicht zich zelfstandig de oppervlakte vast te (laten) stellen. De opgegeven maatvoering is vastgesteld door ZIEN24.  
4. Verkoper bedingt voor zich en ten behoeve van verkopend makelaar dat iedere aansprakelijkheid ter zake is 
uitgesloten. 
5. Tevens bedingt verkoper ten behoeve van verkopend makelaar dat iedere aansprakelijkheid van verkopend makelaar 
ten aanzien van deze koopovereenkomst ten opzichte van koper en/of derden is uitgesloten.  
 
In de koop- en leveringsakte worden de volgende bepalingen opgenomen: 

Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen, is koper, onverminderd hetgeen in artikel 11.3 is 

bepaald, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een rente van 6% over de koopsom op jaarbasis verschuldigd, te 

voldoen gelijktijdig met de koopsom, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en 

met de daadwerkelijke datum van de juridische levering. Vooromschreven vergoeding is niet verschuldigd indien de 

oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt. 
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Partijen komen overeen, dat het bij verkoper in rekening te brengen honorarium van voormelde notaris betreffende 

aanvullende kosten, zoals bijvoorbeeld kosten betreffende het uitstellen van een leveringsdatum of royement inzake de 

hypotheek van verkoper of andere kosten niet meer zal bedragen dan € 160,- (ofwel € 200,- indien een gedeeltelijk 

royement verleend wordt) exclusief BTW en kadastrale verschotten en betreffende het opstellen van een volmacht ten 

behoeve van verkoper niet meer dan € 65,- excl. BTW. De eventuele meerkosten zijn voor rekening van koper. Het 

bedrag dat koper op grond van het in dit artikel bepaalde verschuldigd is aan verkoper, zal bij de levering van het 

verkochte door koper aan verkoper worden voldaan en mitsdien worden opgenomen in de nota's van afrekening die 

voormelde notaris terzake van de levering zal opmaken. 

1) Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning is gebouwd rond 1992. Dit betekent dat de eisen die aan de 

bouwkundige kwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Verkoper staat niet in 

voor de algehele bouwkundige staat inclusief (evt. loden) leidingen en installaties. Bouwkundige kwaliteitsgebreken 

worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3 van de koopovereenkomst omschreven gebruik. 

Verkoper draagt zorg voor het juist beheren van de woning in de periode van het sluiten van de koopovereenkomst tot 

de feitelijke transportdatum. Desgewenst heeft koper het recht om op de datum van notarieel transport de woning te 

inspecteren. Bij juridische levering gaat het risico van aanwezigheid van gebreken over op koper.  

2) Iedere aansprakelijkheid van verkoper met betrekking tot zichtbare en/of onzichtbare gebreken is uitgesloten.  

3) Verkoper heeft koper erop gewezen dat koper desgewenst in de gelegenheid wordt gesteld voor het aangaan van 

deze overeenkomst een bouwtechnische keuring inclusief asbestinventarisatie en een bodemonderzoek te laten 

uitvoeren. 

Uitleg van bovenstaand artikel: 

De bovenstaande bepaling betekent dat verkoper niet is aan te spreken op gebreken. Het is daarom belangrijk dat de 

koper zelf onderzoek verricht. Dit onderzoek kunt u onder meer laten verrichten door middel van een deskundige. Het is 

normaal dat een woning van een bepaalde leeftijd door het gebruik en tijdsverloop slijtage (= gebreken) vertoont.  

Een bouwkundige keuring kunt u aanvragen bij een bouwkundig bureau naar uw keuze (bijvoorbeeld SSW Woningkeur 

tel. 035-6023113, e-mail info@ssw-groep.nl of Huiskeur tel. 070-3194369). Het is verstandig in de onderhandelingen 

betreffende de aankoop van de woning een voorbehoud dienaangaande op te nemen. Het rapport van SSW kan onder 

voorwaarden dienen als basis voor een NVM-huisgarantie, welke verzekert tegen verborgen gebreken van de woning. 

Als koper bent u maximaal 12 maanden verzekerd tegen mechanische en bouwkundige verborgen gebreken. Zo wordt 

het risico beperkt dat u te maken krijgt met een grote financiële tegenvaller. Vraag ons naar de voorwaarden. 

Verkoper deelt mee dat het ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het pand gebruikelijk was asbest casu quo 

asbestcementhoudende materialen in de bouw te verwerken. Het is verkoper niet bekend dat in het pand meer 

asbestcement houdende materialen zijn verwerkt dan algemeen gebruikelijk ten tijde van de bouw casu quo renovatie 

van het pand. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale 

maatregelen te worden genomen. Eventuele aanwezige asbest wordt geacht niet belemmerend te werken op het in 

artikel 6.3 van de koopovereenkomst omschreven gebruik.  Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper 

van alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. Iedere 

aansprakelijkheid van verkoper ter zake is uitgesloten. 

Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper voor verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de 
gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Eventuele aanwezige bodemverontreiniging wordt geacht niet 
belemmerend te werken op het in artikel 6.3 van de koopovereenkomst omschreven gebruik. Koper vrijwaart verkoper 
voor aanspraken van derden ten aanzien van de toestand van de bodem. 

 

Verkoper beschikt ten aanzien van het verkochte over een energieprestatiecertificaat waarvan een kopie aan koper 

is/wordt overhandigd.  

Koper geeft de notaris opdracht tot het opnemen van de letterlijke tekst van alle lijdende erfdienstbaarheden, 
bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen in de 
(concept)akte van levering. Koper accepteert uitdrukkelijk alle in de akte van levering opgenomen bepalingen. 
Verkoper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien koper weigert de aan hem onbekende lasten en 

beperkingen uitdrukkelijk te accepteren. 
 

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien 

van de juistheid van de vermelde informatie kan door de verkopend makelaar en haar opdrachtgever geen 

aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. 

mailto:info@ssw-groep.nl
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Borgdorff Makelaars kent als specialist de regio en de woningmarkt als geen 

ander! Voldoet deze woning niet aan uw wensen? Vraag dan naar onze 

aankoopbegeleiding en wij gaan voor u op zoek!  

Uw droomwoning gevonden, maar uw eigen huis nog niet verkocht?  

Wij komen graag bij u langs voor een verkoopadvies! 

 

 

BORGDORFF MAKELAARS 

 

Uw persoonlijke makelaar: 

mr. Irene R. Borgdorff RMT 

Kerkplein 12 

2681 BB MONSTER 

Telefoon: 0174-286087 / 06-53381959 

E-mail: irene@borgdorff.nl 

 

 

De Hypotheekshop Wateringen 

Borgdorff Makelaars werkt nauw samen met De Hypotheekshop Westland. 

De erkende hypotheekadviseurs van De Hypotheekshop zijn uitstekend 

opgeleid en volgen nauwgezet alle ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Bij 

vrijwel alle geldverstrekkers kunnen zij de hypotheek voor u. 

U bent verzekerd van een volledig en onafhankelijk advies, er zijn geen 

bindingen met bepaalde geldverstrekkers. De adviseurs zoeken samen met 

u naar de beste hypotheek. Bovendien houdt u de verkoop en financiering in 

één hand, zodat zaken altijd naadloos op elkaar aansluiten. Voor een advies 

op maat staan de adviseurs van De Hypotheekshop graag voor u klaar. 

Heeft u interesse?  Maak dan nu een afspraak voor een vrijblijvend advies 

(telefoonnummer (0174) 22 50 60). 

 

 

Borgdorff Verzekeringen 

Een koopwoning is niet alleen een spaarpot voor de toekomst, maar vooral 

een plaats waar u zich prettig en ‘thuis’ voelt. Omdat zich altijd onvoorziene 

gebeurtenissen kunnen voordoen, is het belangrijk goed verzekerd te zijn.  

Bij Borgdorff Verzekeringen bent u aan het juiste adres. Samen met u 

bekijken wij in een persoonlijk gesprek welke verzekeringen nodig en/of 

wenselijk zijn in uw situatie. Wij zijn behulpzaam bij het vaststellen van de 

juiste verzekerde bedragen.   

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Borgdorff 

Verzekeringen (telefoonnummer 0174-286090) of kijk op de website 

www.borgdorffverzekeringen.nl. 

 

 

 


