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EVEN BUURTEN Stappenplan



Welkom!
Wij zijn Olsthoorn Makelaars, en ‘Thuis’ in alles wat met huizen 


te maken heeft. Wij willen u graag meenemen in dit huis voor 


een bijzondere bezichtiging. Uiteraard willen wij helpen als u 

vragen heeft tijdens de bezichtiging. Maar ook daarna staat ons 

team van vastgoedspecialisten klaar om dagelijks al uw vragen 


te beantwoorden. Laat u het ons dan weten?

Verder kijken?
Enthousiast geworden over dit huis? Thuis toch 

nog even verder kijken? Of misschien dit huis 

aan familie of vrienden laten zien? Leuk! 





Wij denken hierin mee, u kunt online nogmaals 

het huis ervaren. Bekijk de video.

Miranda Verhagen
 info@olsthoornmakelaars.nl



Indeling
Deze leuke eengezinswoning gelegen aan het water beschikt 
over een eigen parkeerplaats op een afgesloten terrein en een 
gemeenschappelijke fietsenberging.

De woning is gelegen in een gezellige autovrij woonerf 
waardoor het een heerlijk rustige omgeving is en je kunt 
genieten van de avondzon aan de voorzijde van de woning.




Daarnaast is het gezellige stadscentrum van Wateringen op 
fietsafstand. Hier vind u onder andere diverse leuke winkels 
en horecagelegenheden. De woning ligt zeer gunstig nabij 
scholen, sportvoorzieningen, het openbaar vervoer en 
uitvalswegen. In de directe omgeving bevinden zich diverse 
groen- en recreatievoorzieningen en u rijdt zo op de 
rijkswegen A4, A12 of A13. Met de fiets staat u met 15-20 
minuten op het strand, het centrum van Den Haag en het 
sfeervolle Delft.

WOONOPPERVLAKTE m²

71
INHOUD m³

303
PERCEELOPPERVLAKTE m²

50

KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2
BOUWJAAR

2009

Tuinligging: 	





Parkeergelegenheid:	

openbaar parkeren




Soort:

Eigendom belast met 
erfpacht, Eigendom belast 
met erfpacht




Energielabel:

A

Begane grond:

Via het autovrije hofje komen wij bij de entree van de woning, in de ruime 
hal bevinden zich een elektrakast en een separaat toilet met fonteintje, als 
we doorlopen krijgen we toegang tot de keuken die zich aan de voorkant 
van de woning bevindt. Door het grote raam heeft u veel licht inval en goed 
zich over het hof. De keuken is voorzien van: 4-pits gaskookplaat, 
recirculatiekap, vaatwasser, koel-vries combinatie, en combimagnetron. 
Direct naast de keuken vinden we de lichte woonkamer waar genoeg ruimte 
is voor het plaatsen van een eethoek en een ruime zithoek. Door de 
openslaande deur komen we op het aan de achterkant gelegen balkon waar 
u heerlijk kan genieten van de ochtend/middagzon.





Eerste verdieping:

Via de open trap in de woonkamer komen we op de overloop van de eerste 
etage. Hier vinden we de toegang tot de badkamer welke is voorzien van 
een douchecabine, wastafel en opstelplaats van de wasmachine. Aan de 
voorzijde vinden we de slaapkamer die ingericht is als hobbykamer met 
volop ruimte en lichtinval door de grote raampartijen. Aan de achterkant 
van de woning vinden we ook een slaapkamer die nu dient als 
ouderslaapkamer. Op de overloop vinden een vlizotrap die toegang biedt 
tot de zolder etage. 





Tweede verdieping:

Bergruimte. Deze ruimte is met de nodige aanpassingen in te richten als 
derde (slaap)kamer.




KENMERKEN

•Bouwjaar 2009

•Kamers 3 (mogelijkheid tot het creëren van een extra kamer op zolder)

•Gebruiksoppervlak wonen 71m² (NVM Meetinstructie)

•Erfpachtcanon is eeuwigdurend afgekocht

•VvE actief, bijdrage € 25,65 p.m.

•Parkeerplaats op het gemeenschappelijke met een elektrisch schuifhek 
afgesloten terrein

•Gemeenschappelijke afgesloten fietsenberging 

•Oplevering 1 december 2022, eerder in overleg
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Verkoopvoorwaarden Olsthoorn Makelaars BV

Verkoopvoorwaarden Olsthoorn Makelaars BV

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing 
op de dienstverlening van Olsthoorn NVM 
Makelaars. Al onze werkzaamheden worden 
verricht overeenkomstig de van toepassing 
zijnde voorwaarden vastgesteld door de NVM. 





Onderzoeksplicht koper + 
mededelingsplicht

De verkoopinformatie is uitsluitend bestemd 
om een (kandidaat-)koper in de gelegenheid 
te stellen een bod uit te brengen en behelst 
uitdrukkelijk niet een uitputtende weergave 
van alle eigenschappen en mogelijk aanwe-
zige gebreken van de woning. De informatie 
die is vermeld, is verkregen van de eigenaar/
verkoper en uit een visuele opname van de 
woning. Op grond van het Burgerlijk Wetboek 
rust er op de koper van een woning een 
onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper 
zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling 
of de woning de eigenschappen zal bezitten 
die nodig zijn voor het gebruik dat hij van de 
woning wil gaan maken. Het verdient dan ook 
aanbeveling voor koper om zelf een ter zake 
(bouwkundig) deskundige in te schakelen. 
Indien koper besluit om niet tot inschakeling 
van een deskundige over te gaan, komen 
eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig 
voor zijn rekening.

 

De opgegeven gebruiksoppervlakten zijn 
gebaseerd op de NVM Meetinstructie. De 
NVM Meetinstructie is bedoeld om een 
uniforme manier van meten toe te passen 
voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De NVM Meetinstructie 
sluit verschillen in meetuitkomsten niet uit, 
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen, meetfouten of beperkingen bij 
het uitvoeren van de meting. Ondanks dat bij 
het opmeten de benodigde zorgvuldigheid is 
betracht, is de opgegeven gebruiksop-
pervlakte indicatief en kunnen daaraan geen 
rechten worden ontleend. Verkoper heeft zijn 
vraagprijs niet gebaseerd op de indicatieve 
gebruiksoppervlakte. Verkoper en Olsthoorn 
Makelaars aanvaarden ter zake geen aanspra-
kelijkheid. Koper is gehouden zelfstandig de 
gebruiksoppervlakte vast te stellen.





Mededeling tot verkoop

Alle verstrekte informatie dient gezien te 
worden als een uitnodiging om in onderhan-
deling te treden. Een bieding gelijk aan de 
gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct 
een koopovereenkomst tot stand komen.





Biedingsproces

Het biedingsproces bij onderhandelingen 
over onroerende zaken kent diverse 
bijzonder-heden die u het beste vooraf met 
een door koper zelf in te schakelen 
(aankoop)makelaar kunt bespreken.





Schriftelijkheidsvereiste

Indien koper een consument is, komt een 

koopovereenkomst ten aanzien van de 
woning pas tot stand als de schriftelijke 
koopovereenkomst door beide partijen is 
ondertekend. Mondeling of per e-mail 
bereikte overeenstemming over de koopsom 
en de overige essentialia is in dat geval niet 
voldoende voor het tot stand komen van de 
overeenkomst. Zowel koper als verkoper zijn 
totdat de schriftelijke koopovereenkomst 
door zowel verkoper als koper is onderte-
kend gerechtigd de onderhandelingen te 
beëindigen.  Het is koper bekend dat de 
woning ‘kosten koper’ (k.k.) verkocht wordt. 
Hetgeen betekent dat koper de kosten van 
eigendomsoverdracht, zoals overdrachts-
belasting en notariskosten betaalt. Het is 

voor koper mogelijk om een ontbindende 
voorwaarde ten behoeve van financiering op 
te nemen in de koopovereenkomst. De duur 
voor het financieringsbehoud is 6 weken en 
gaat behoudens andersluidende afspraken

in op het moment van ontvangst door koper 
van de door verkoper en koper ondertekende 
koopovereenkomst. 





Drie dagen bedenktijd

De consumentkoper heeft een bedenktijd 

van drie dagen. Deze termijn vangt aan om 
0.00 uur op de dag na ontvangst van de door 
beide partijen getekende koopovereenkomst 
door koper. De ontbindingsverklaring moet 
verkoper binnen drie dagen hebben ontvan-
gen, dus voor 24.00 uur van de laatste dag. 
Op deze drie dagen termijn is de Algemene 
termijnenwet van toepassing. Dit betekent 
dat ten minste twee van de drie dagen geen 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feest-
dag mogen zijn. Bovendien geldt dat als de 
bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag 
of feestdag, de termijn wordt verlengd tot de 
eerstvolgende werkdag. 

In het geval er binnen zes maanden nadat 
koper gebruik heeft gemaakt van de be-
denktijd tussen dezelfde partijen opnieuw 
een koopovereenkomst tot stand komt, dan 
heeft koper niet opnieuw het recht op de drie 
dagen bedenktijd. 





Koopovereenkomst

Er wordt gebruik gemaakt van het meest 
recente model NVM koopovereenkomst

en de daarin gebruikte bepalingen. Bij het 
uitbrengen van een bieding en het sluiten van 
de koopovereenkomst dient men bekend te 
zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te 
aanvaarden.




De door koper te verstrekken waarborgsom 
(of bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de 
koopsom en wordt voldaan aan de notaris. 
Eventueel door koper te maken voorbehou-
den (zoals het verkrijgen van hypotheek, 
Nationale Hypotheek Garantie), worden 
alleen vermeld als deze in de onderhandelin-
gen zijn afgesproken. Voor zover er in deze 
verkoopinformatie aanvullende clausules zijn 
vermeld, worden deze opgenomen in de 
koopovereenkomst.

Omdat in onroerende zaken die zijn gebouwd 
of verbouwd voor 1995 asbesthoudende 
materialen kunnen zijn toegepast,  zal bij deze 
onroerende zaken een asbestclausule in de 
koopovereenkomst worden opgenomen.

Indien de onroerende zaak meer dan 20 jaar 
geleden is gebouwd, zal er een ouderdoms-
clausule worden opgenomen in de koopover-
eenkomst.





Erfdienstbaarheden

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere 
bepalingen verbonden zijn. Deze worden van 
rechtswege aan elke opvolgende eigenaar 
opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigen-
domsbewijs, maar kunnen ook door verjaring 
zijn ontstaan. Een kopie van het eigendoms-
bewijs is op te vragen via de makelaar.





VvE aangelegenheden

Bij koop van een appartementsrecht wordt 
koper automatisch lid van de Verenging Van 
Eigenaren en zullen alle rechten, plichten en 
afspraken overgaan op de koper. De met ver-
koper overeengekomen koopprijs is inclusief 
het aandeel van de verkoper in het reser-
vefonds van de Vereniging van Eigenaren. 
Over het aandeel in het reservefonds is geen 
overdrachtsbelasting verschuldigd. De docu-
menten aangaande de VvE (akte van splitsing, 
reglement van splitsing, notulen, balans, 
onderhoudsplan) geven inzicht hierin.





Notaris

Indien er geen notaris door verkoper is 
aangegeven, is bij kosten koper de keuze aan 
koper. Echter dient de gekozen notaris binnen 
een redelijke afstand (10 km) van het object 
kantoor te houden. En dienen de kosten 

van doorhaling hypotheekrecht (kosten voor 
verkoper) redelijk te zijn (lager dan € 300,- incl. 
btw per doorhaling)





Privacyverklaring en aansprakelijkheid

Olsthoorn Makelaars B.V. verwerkt bij het 
uitvoeren van haar werkzaamheden uw 
persoonsgegevens op de in de bij deze 
voorwaarden gevoegde Privacyverklaring 
NVM 2018 genoemde wijze en voor de aldaar 
beschreven doeleinden.

Deze verkoopinformatie is met zorg samen-
gesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons 
geen aansprakelijkheid worden aanvaard en 
hieraan kunnen ten opzichte van verkoper en/
of Olsthoorn Makelaars geen rechten worden 
ontleend.. Door het uitbrengen van een bod 
op de in deze verkoopinformatie aangeboden 
woning aanvaardt (kandidaat-)koper uitdruk-
kelijk de in de verkoopinformatie opgenomen 
beperkingen van de aansprakelijkheid. In 
geval van aansprakelijkheid van Olsthoorn 
Makelaars B.V. is die te allen tijde beperkt tot 
het bedrag waarvoor de beroepsaanspra-
kelijkheidverzekering in het desbetreffende 
geval dekking biedt.

FIJNE WONING AAN EEN 

AUTOVRIJE STRAAT!.



Stappenplan: huis kopen?

Stap 1: weet de (over)waarde van uw huidige woning
Voordat u naar woningen gaat zoeken, moet u weten wat de financiële mogelijkheden zijn. 
Een hypotheekadviseur maakt dit inzichtelijk. Een onderdeel van dit hypotheekgesprek is de 
eventuele overwaarde van uw huidige woning. Ontvang direct de geschatte waarde van uw 
huis in uw mailbox via https://mijnwaardecheck.nl/olsthoornmakelaars

Tip: Olsthoorn Makelaars komt vrijblijvend bij u langs om de actuele

waarde van de woning te bepalen en alvast te vertellen hoe het verkoop

proces eruitziet. Kost niets, geeft wel veel duidelijkheid.

Stap 2: bepaal het budget
Misschien heeft u al een snelle check op internet gedaan, maar een persoonlijk adviesgesprek 
met een hypotheekadviseur kan zorgen voor hele andere inzichten. Wellicht kunt u meer lenen 
tegen lagere maandlasten dan gedacht. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met uw 
toekomstige situatie. Met dit complete beeld kunt u veel gerichter zoeken.

Tip: Als u wilt, kunnen we u in contact brengen met een van de 
hypotheekadviseurs met wie wij regelmatig samenwerken.

Stap 3: weet waar u moet zoeken
Nu u weet wat u te besteden heeft, kunt u gericht gaan zoeken. De meeste mensen beginnen 
op Funda. Maar niet iedere woning wordt gepubliceerd op Funda. Sommige woningen zijn 
bijvoorbeeld al verkocht nog voordat ze daar geplaatst worden. Wilt u niets missen van het 
nieuwste woningaanbod? Houd dan ook de websites van de makelaars in de regio in de 
gaten. Hier worden de woningen vaak net eerder op geplaatst dan op Funda. Ook vindt u hier 
de woningen die binnenkort te koop komen, maar wel al te bezichtigen zijn.

Tip: Maak een gratis zoekopdracht aan! U krijgt niet alleen het nieuwste 
woningaanbod van ons kantoor in uw mailbox, maar ook dat van alle andere 
NVM-makelaars in de regio. Zo weet u zeker dat u niets mist.

Stap 4: bezichtigen, bezichtigen, bezichtigen
Bereid u goed voor, zodat u al tijdens een bezichtiging in positieve zin opvalt: lees alle 
informatie vooraf goed door en verken alvast de omgeving. Bedenk welke vragen u nog heeft, 
en stel deze tijdens de bezichtiging aan de makelaar. Zo laat u zien dat u oprecht 
geinteresseerd bent. Vergeet niet te vragen wat de gewenste opleverdatum is, en of er nog 
bijzonderheden zijn.

Tip: Als een makelaar veel kijkers ontvangt, maakt u het verschil door een 
fijne sfeer te creëren. Natuurlijk wil elke verkoper de hoogste prijs, maar als 
hij de keuze heeft om het aan leuke, enthousiaste mensen te verkopen of aan 
kopers waarbij de makelaar vermoedt dat het een moeizaam verkooptraject 
gaat worden, dan gaat het niet meer om de laatste 1000 euro.

Vergroot je kans!

Stap 5: bieden maar!
Is dit de droomwoning die past binnen uw financiële mogelijkheden? Dan kunt u een bod

doen.

Zorg dat uw bod qua hoogte en voorwaarden zo goed is, dat de concurrentie achter u 
blijft.

Wordt het een inschrijving? Dan kunt u voor een bepaalde datum/tijd schriftelijk een 
eenmalig voorstel doen. Bied direct het eindbedrag wat u maximaal wilt betalen. Zo 
krijgt u later geen spijt als u hoort dat u er net naast zat, terwijl u eigenlijk wel bereid 
was om nog iets meer te betalen.

De meeste mensen hebben een voorbehoud van financiering nodig. Bij het voorstel 
geeft u aan welk deel van het bedrag u gaat financieren, en voor welk deel u eigen 
vermogen aanspreekt. Hoe lager het voorbehoud van financiering is, hoe groter de 
kans is dat een verkoper voor u kiest, omdat het risico dat de verkoop uiteindelijk niet 
doorgaat dan kleiner is. Zonder voorbehoud bieden is het allersterkste, maar doe dit 
alleen in overleg met uw hypotheekadviseur.

Om het bod nog meer kracht bij te zetten, kunt u een document van de 
hypotheekadviseur toevoegen, waarin staat dat hij verwacht dat u het geboden 
bedrag zonder problemen kunt financieren.
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-








-












-

Tip: Zorg voor een persoonlijke noot. Sommige verkopers gaan voor de 
hoogste prijs en de beste voorwaarden. Maar een huis is meer dan een stapel 
stenen, en bevat ook een emotioneel component. Schrijf een verhaal waarin 
u zich voorstelt en waarom u het huis leuk vindt. Schets een plaatje van hoe u 
straks nieuwe herinneringen gaat creëren in de woning die hen zo dierbaar is. 
Voeg een foto toe en maak er een mooi geheel van. Dit kan net het verschil 
maken!

Een

aankoop-

makelaar?

Alle stappen gevolgd, maar wil het toch niet 
lukken? Je kunt altijd nog een aankoopmakelaar 
inschakelen. Het kan fijn zijn als je iemand hebt om 
mee te sparren, die niet emotioneel betrokken is en 
die dagelijks met dit proces te maken heeft.

Vraag nu via olsthoornmakelaars.nl of mail info@olsthoornmakelaars.nl



Even buurten!

GEM. LEEFTIJD

44
KOOPHUIS

78%

SPORTCLUBS

16
WINKELS

74

•  Randje Westland

BUURTINFORMATIE

Op het randje van Den Haag. Wateringen is 


al veel meer dan alleen een dorp, er is een 

sfeervolle dorpskern met een veelzijdig winkel

aanbod en cafés. Ook kent Wateringen een 

zeer rijk sport- en verenigingsleven. 


De vereniging VELO is de overkoepelende 

organisatie van acht sportverenigingen. 

Wateringen kenmerkt zich door de oudere 

architectuur, de gezellige restaurantjes en 

terrassen. Een plek waar zowel jong en oud 

wonen. De gezellige dorpse sfeer, de aanblik 

van de molen en de vriendelijkheid van de 

mensen is kenmerkend en word door de 

bewoners ook als zeer waardevol gezien.

Wateringen

•  Dorpse sfeer

•  Oud karakter

•  Rijk sport- en

   verenigingsleven

•  Gezellige dorpskern

   voor jong en oud

Olsthoorn Makelaars in cijfers
Onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode Q2 2020 t/m Q1 2021. Westland

Gemiddelde verkooptijd in dagen Landelijk

Olsthoorn Makelaars 

Vrijstaand 2 onder 1 kap Hoekwoning Tussenwoning Appartement

Totaal aantal 

verkochte 

woningen

530

Totaal aantal 

aangekochte 

woningen

54

Bereik

Top 5 makelaars regio Den Haag
 Aantal verkochte bestaande woningen afgelopen 12 maanden. Bron: Funda.nl. Peildatum: mei 2021

“Vriendelijk, zakelijk, professioneel 

én behulpzaam. De hoge kwaliteit 


van de verkoopbrochure sprong eruit, 

net als het prettige persoonlijke 

contact en het goede advies bij 


de onderhandelingen.”

Review op Funda.nl

2.180
Ingeschreven (gratis) zoekers

8.017
Olsthoorn Nieuwsbrief

5.790
Social Media

Olsthoorn

Makelaars

262

Borgdorff

Makelaars

193

Helm & Heus

Makelaars

163

Rijnpoort

Makelaars

135

Malkenhorst

Makelaars

112

1 2 3 4 5

WWW.OLSTHOORNMAKELAARS.NL



Thuis bij 

Olsthoorn Makelaars

Wij zijn een jong en enthousiast team gedreven met passie voor 

de woningmarkt. Iedereen binnen dit team heeft zijn eigen 

vaardigheid en zijn eigen kracht, gezamenlijk dragen wij dit uit 

naar de klant, geen enkele vraag is raar, en geen enkel verzoek is 

ons te gek. Wij willen onze liefde voor wonen met u delen en 

luisteren graag naar hoe u wilt wonen.

ARIF HOSEINBAKS


Verkoopondersteuning 

CHERISE GROEN


Verkoopondersteuning 

ESMEE LODEWIJK

 Verkoopondersteuning

PAIGE OLSTHOORN


Verkoopondersteuning

ELINE VAN ZANTEN


Verkoopondersteuning

VERONIQUE VAN SANTEN


Verkoopondersteuning

VERKOOP AANKOOP

8,7 9,1

KLANTTEVREDENHEID  OP FUNDA

99%
Beveelt Olsthoorn 

Makelaars aan.

193 beoordelingen

Olsthoorn Makelaars staat 

voor net dat beetje extra, 


en net dat stapje meer. Wij 

zijn pas tevreden als u ook 

tevreden bent.



Gratis

Ook snel de 

waarde van uw 

woning weten?

WAARDEBEPALING
Verhuisplannen of nog in de 
oriënterende fase en benieuwd naar 
wat uw woning woning waard is? Wij 
verzorgen advies op maat, gericht

op uw eigen situatie door middel 
van een gratis waardebepaling. Wij 
zijn uw makelaar en willen u graag 
ontzorgen in het gehele traject.

Vraag nu aan via olsthoornmakelaars.nl of bel 070 308 46 56

WATERINGSE VELD


Santiagosingel 1

2548 HN Den Haag

VRUCHTENBUURT


Appelstraat 201

2564 EE Den Haag

070 308 46 56 070 308 46 52

De makelaar 

die net iets



verder kijkt

WESTLAND

Patijnenburg 16

2671 JD Naaldwijk

0174 70 60 20


