
Rijkelijk wegdromen in dit landhuis 

met vrij uitzicht over het groen!



Laan van Snelrewaard 10, Oudewater

Woningtype: landhuis
Woonoppervlakte: 596 m²
Bouwjaar: 1986 en omvangrijk uitgebreid in 1993
Energielabel: D en E, afhankelijk van de woning
Tuin: tuin rondom
Ligging: aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, beschutte ligging



Rijkelijk wonen 
met vrij uitzicht over het groen

Heeft u er altijd al van gedroomd om met uw familie onder één dak te wonen, waar iedereen zijn eigen plek met veel 

privacy heeft of bent u op zoek naar een ontzettend royaal landhuis? Maak uw droom werkelijkheid en kom de Laan 

van Snelrewaard 10 in Oudewater bewonderen! Dit prachtige landhuis is op een sublieme wijze gesplitst in drie 

individuele woningen, maar uiteraard ook als één te gebruiken.





Het landhuis staat op een riant perceel van 2.960 m² en is gelegen aan de rand van Oudewater. De locatie is 

uitermate geschikt voor liefhebbers van het buitenleven: hier geniet u maximaal met volledige privacy. Uitzicht op de 

tuin heeft u vanaf de verschillende terrassen waar elke woning van dit landhuis over beschikt. Ook vanuit het landhuis 

zult u verrast zijn door het fraaie uitzicht naar buiten.





Recreëren kan op vele manieren: thuis in de wellness- en/of fitnessruimte voorzien van onder andere een sauna en 

whirlpool of wandelen vanuit de achtertuin, inclusief eigen brug, naar het wandelpad de Nieuwe Singel, waar uw langs 

de Grote Gracht naar het centrum van Oudewater loopt. Oudewater is een gezellig stadje met een historisch centrum 

en tal van leuke restaurants en terrassen. 





Midden in Het Groene Hart en toch centraal: vanaf het landhuis bent u binnen vijf minuten bij de oprit A12 richting 

Den Haag/Rotterdam of Utrecht. Laat u verrassen door de centrale ligging van het landhuis en het prachtige uitzicht! 





Wij nodigen u van harte uit om een afspraak te maken en deze aangename plek te beleven. Rust, ruimte en kwaliteit 

zijn enkele kernwoorden die bij dit waanzinnige en riante landhuis passen. 





Rijkelijk wonen



De belangrijke feiten op een rij 

 Prachtig landhuis gesplitst in drie woningen met vrij uitzicht over het groen
 Gelegen op een riant perceel van 2.960 m² op een rustige evenals centrale plek in 

Oudewater
 Totale woonoppervlakte van 596 m², verdeeld over drie woningen
 Het landhuis is gebouwd in 1986 en omvangrijk uitgebreid in 1993
 Ruime parkeergelegenheid voor de auto’s op eigen terrein en in de garage
 Volop genieten van privacy, zowel binnen als buiten
 Gezamenlijke, royale wellness- en/of fitnessruimte, tuin en garage
 Het landhuis is geheel voorzien van vloerverwarming
 Centraal stofzuigsysteem (2021)
 Regeninstallatie (2020) in de tuin met 21 sproeipunten
 Het centrum van Oudewater is bereikbaar op loopafstand

















Woning 1
 Gebouwd in 1993
 Verdeeld over drie woonlagen
 In het souterrain zijn de drie slaapkamers 

en de badkamer. De slaapkamers 

bieden toegang tot het terras
 Op de begane grond treft u de keuken 

en woonkamer met openslaande 

deuren, ook met toegang tot het terras
 Werkkamer op de verdieping













Woning 2
 Gebouwd in 1986
 Verdeeld over drie woonlagen
 Drie slaapkamers en de badkamer in het 

souterrain. Vanuit de slaapkamers heeft 

u toegang tot het terras
 Op de verdieping van het landhuis treft u 

de begane grond en keuken, ook met 

toegang tot het terras

















Woning 3
 Gebouwd in 1986 en recent verbouwd
 Gelijkvloers met een royaal terras
 Twee slaapkamers en een bergruimte
 Nieuwe badkamer  (zo goed als af)
 Keuken voorzien van inductiekookplaat,  

magnetron, oven en vaatwasser









Gym & wellness
 Royale ruimte voor uw gym- en wellness 

apparatuur in het souterrain
 Grote whirlpool en sauna aanwezig
 Achter de whirlpool is het toilet en de 

doucheruimte om u op te frissen
 Openslaande deuren naar het terras met 

privacy





Installaties
 Pompinstallatie (2008) in de kruipruimte, 

voor de afvoer van regenwater van de 

terrassen en vuilwater onder het 

maaiveld
 Centraal stofzuigsysteem, vernieuwd in 

2021
 Regeninstallatie (2020) in de tuin met 21 

sproeipunten









Kenmerken

Aanvaarding in overleg

Overdracht

Bouw

Type object landhuis

Bouwjaar 1986 en omvangrijk uitgebreid in 1993

Energielabel D en E

Dakbedekking dakpannen

Type dak tentdak en schilddak

Isolatievormen dubbel glas, volledig geisoleerd

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 2.960 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 596 m²

Inhoud 2.104 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimte 70 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 122 m²

Indeling

Aantal woningen drie woningen: twee verdeeld over drie woonlagen en 

één gelijkvloers

Algemene ruimtes installatieruimte, wellness & gym, garage en tuin

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, beschutte 

ligging



Kadastrale kaart



Situatietekening



Souterrain



Begane grond



Eerste verdieping



Eerste verdieping 



Tweede verdieping



Bent u geïnteresseerd?

Er komt heel wat kijken bij het kopen van een wo- 

ning. Een aantal zaken hebben wij alvast voor u op 

een rij gezet. Heeft u vragen? De Koning makelaars 

staan voor u klaar. Aarzel niet contact met ons op te 

nemen, we helpen u graag.






Een bod uitbrengen


U kunt mondeling of schriftelijk een bod uitbrengen 

bij de makelaar. Uw bieding is bindend wanneer 

deze wordt geaccepteerd door de verkopende 

partij. Het is ook mogelijk dat uit de bieding een 

onderhandeling volgt.






Vaak gestelde vragen:






Ik ben de eerste geïnteresseerde. 


Is de makelaar verplicht als eerste met mij in 

onderhandeling te gaan?


Nee, dat hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met 

de makelaar de verkoopprocedure. 


De makelaar heeft wel de verplichting u hierover te 

informeren.






Ik bied de vraagprijs, ben ik dan ook 


automatisch de koper?


Nee, nog niet. Het aanbod van een verkoper in een 

advertentie, internetpublicatie of verkoopbrochure is 

wettelijk een uitnodiging aan een koper tot


het doen van een bieding. Als u een bieding wilt 

uitbrengen, doet u dat bij de makelaar. Hij zal uw 

bieding met de verkoper bespreken en daar zo snel 

mogelijk bij u op terug komen. Tijdens de 

onderhandelingen kan een andere geïnteresseerde 

een afwijkend (tegen)bod doen. De verkoper heeft 

dan de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen 

de onderhandelingen met u af te breken. Het is ook 

mogelijk dat de verkoper alsnog besluit over te gaan 

tot een inschrijvingsprocedure, bijvoorbeeld als hij 

meerdere biedingen tegelijk krijgt. Een aanbod 

gedaan voor een bepaalde termijn is, voor diegene 

die het aanbod heeft gedaan, onherroepelijk.

Hoe zit het met de ontbindende voorwaarden?


Wanneer u ontbindende voorwaarden wilt opne- 

men in de koopakte, dan moet u deze tijdens de 

onderhandelingen doorgeven. De verkoper moet uw 

voorwaarden wel willen accepteren. Een veel 

voorkomend voorbehoud is het verkrijgen van 

financiering.






Is bedenktijd en een waarborgsom altijd van 

toepassing?


Indien u een woning koopt om zelf te bewonen, 

heeft u wettelijk drie dagen bedenktijd nadat de 

koopakte door beide partijen is ondertekend.


U kunt dan kosteloos van de koop afzien. De 

verkoper is aan de afspraken met u gehouden vanaf 

het moment dat hij de koopakte heeft getekend 

(schriftelijkheidsvereiste). Tot die tijd is een 

mondelinge overeenkomst met de verkoper niet 

bindend. Vaak geldt voor kopers een voorbe- houd 

voor het verkrijgen van financiering. De overdracht 

van de woning zal vaak nog een paar maanden 

duren. Om de wederzijdse verplichtingen te 

waarborgen is het gebruikelijk dat u kort na het 

verstrijken van het voorbehoud financiering (uiterlijk 

een week later) een bankgarantie stelt of een 

waarborgsom stort van 10 procent van de koopprijs 

op de rekening van de notaris. Voor alle transacties 

waarin wij bemiddelen en als niet anders is 

overeengekomen, geldt deze regeling.






Waarom zou ik mijn eigen NVM-makelaar 


meenemen?


Het is verstandig om uw eigen NVM-makelaar mee 

te nemen naar de bezichtiging. Hij komt op voor uw 

belangen, bekijkt samen met u de woning en geeft 

u een waarde-advies. Daarnaast voert hij


voor u op professionele wijze de onderhandelingen, 

en adviseert hij u over de voorbehouden van de 

koop. Ook bij de inspectie en overdracht staat de 

NVM-makelaar u terzijde.



Wij staan voor u klaar!

We zijn benieuwd, is dit de woning waar u van droomde? Met alle 

plezier staan we u te woord om uw vragen te beantwoorden. 

Aarzel niet om ons te bellen of te mailen voor meer informatie.

De Koning makelaars 


Haven 7, 3441 AS Woerden


0348-488000 | contact@dekoning-woerden.nl

Woondromen waarmaken

Tip van De Koning makelaars
Benieuwd naar de maandelijkse lasten van deze 

woning? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan bij 

de onafhankelijke hypotheekadviseurs van Opmaat 

financieel adviseurs. Zij geven u financieel advies over 

de hypotheek, gebaseerd op uw persoonlijke 

informatie met het oog op de toekomst én kijken 

desgewenst ook naar uw maandelijkse vasten lasten. 


Bel 0348-488004 of stuur een mail naar


info@opmaatfinancieeladviseurs.nl.

Bert den Adel


06 - 224 482 24


bertdenadel@


dekoningwonen.nl



Maakt dit fraaie landhuis uw woondroom waar?

Woondromen waarmaken

De Koning makelaars zijn actief in de regio’s De Meern, Houten, Leidsche Rijn | Gouda, Bodegraven,


Reeuwijk | Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Uithoorn, Ronde Venen | Woerden, Oudewater, Montfoort


dekoningwonen.nl


