
De Koning makelaars presenteren
Nieuw appartement in het pittoreske Aarlanderveen
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Dorpsstraat 32-A, Aarlanderveen


Vraagprijs € 367.000,= k.k.
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Geheel naar eigen smaak af te werken nieuwbouw appartement

Zoekt u een nieuwbouw appartement maar u wilt niet lang wachten om het te betrekken? Dan is dit uw kans! 





Dit ruime en heerlijk lichte appartement heeft een royale woonkamer met half open keuken, een ruime badkamer en 

slaapkamer en een zonnig terras op het zuiden. Verder biedt de woning nog een inpandige berging en is de woning 

geheel zelfvoorzienend op het energie. Wilt u uw woning geheel naar eigen smaak inrichten en uw keuken en 

badkamer nog zelf uitkiezen, dan is deze woning perfect voor u!  De appartementen liggen geschakeld aan een rij 

nieuwbouwwoningen en zo wordt er een gezellige kern gecreëerd. Tevens kunt u gebruikmaken van een 

gemeenschappelijk plantsoen.





Het appartement ligt in het dorpshart van Aarlanderveen en maakt onderdeel uit van de gemeente Alphen aan den 

Rijn.  Juist de combinatie van monumentale objecten, karakteristieke dorpsgezichten, kleine woonwijkjes, een rustige 

woonomgeving en de vrijheid van het poldergebied, maken het wonen in Aarlanderveen zo aantrekkelijk. Tevens is 

Aarlanderveen bekend om haar fraaie molenviergang. Recreëren in deze omgeving is geen probleem. Mooie 

fietsroutes en wandelpaden te over en het Nieuwkoopse Plassengebied ligt op steenworp afstand. Wilt u graag 

winkelen of uitgaan, dan kunt u naar Alphen aan den Rijn waar u met 5 minuten rijden bent. Aarlanderveen ligt zeer 

centraal in de Randstad; grote steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Schiphol zijn met 35 minuten 

te bereiken. Geen auto? Geen probleem, er is namelijk een goede busverbinding!





Feiten op een rij:


- Gloednieuw appartement met een royale slaapkamer (het is mogelijk een 2e slaapkamer te creëren)


- De kans op nieuwbouw zonder lange wachttijd


- Het appartement is gasloos en biedt daarmee zeer lage verbruikskosten


- De keuken en badkamer kunnen naar eigen smaak worden gekozen (stelpost ca. € 8.500,=)


- Lichte woonkamer met openslaande deuren


- Het appartement is volledig voorzien van energiezuinige aluminium kozijnen met HR+++-beglazing


- Verwarming middels warmtepomp


- Het terras is op het zonnige zuiden gelegen


- Indicatie servicekosten € 75,= per maand







W
oo

nd
ro

m
en

 w
aa

rm
ak

en

Het appartement......

 De woonkamer met half open keuken is licht en 

ruim en heeft toegang tot het terras aan de 

achterzijde

 De keuken is nog geheel naar eigen smaak te 

kiezen en al voorzien van alle aansluitingen

 Vanuit het terras bereikt u tevens de gezellige 

gezamenlijke voortuin
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 De slaapkamer biedt voldoende ruimte om naast 

een bed een grote kledingkast te plaatsen

 In de hal treft u een separaat toilet

 De badkamer biedt mogelijkheid tot douche of bad 

en toiletmeubel

 In de inpandige berging vindt u de warmtepomp 

en boiler
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Kenmerken

Vraagprijs € 367.000,= k.k.

Aanvaarding in overleg

Bouw

Type object Bestaande bouw

Bouwjaar 2023

Isolatievormen dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, volledig geisoleerd

Energielabel A

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen ca. 74 m²

Inhoud ca. 225 m³

Gebouwgebonden buitenruimte ca. 4 m²

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2

Energieverbruik

Warm water boiler

Verwarmingssysteem vloerverwarming geheel, warmtepomp

Type Ecoforest

Bouwjaar 2023

Eigendom ja

Tuin

Type zonneterras

Ligging tuin zuid

Achterom ja

Soort berging inpandig

Voorzieningen berging voorzien van verwarming, voorzien van elektra, voorzien 

van water

Parkeergelegenheid

Soort parkeren openbaar parkeren
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Plattegrond 
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Kadastrale kaart
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Heeft u interesse in deze woning?

Er komt heel wat kijken bij het kopen van een woning. 

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 terugkomen. 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 opnemen 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 voorbehoud 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.



Meer informatie? 


Wij staan voor u klaar

André de Koning, Mirjam Ohlenbusch, Maikel 

Sluijk, Angela de Koning, Lonneke Hendrix en 

Diana Villares staan voor u klaar dekoningmakelaarsnieuwkoop


dekoningmakelaarsnieuwkoop

De Koning makelaars maken uw woondromen waar

Wij zijn benieuwd, is dit de woning van uw dromen? U heeft uw ideeën over de manier waarop u wilt wonen en 

leven, en welk thuis daarbij past. De Koning makelaars noemen dit woondromen. Wij zetten ons in om uw 

woondromen waar te maken. Vertel ons over uw plannen en ideeën. Wij luisteren goed naar u en samen brengen we 

uw woondromen in kaart. Als we uw motivatie kennen en uw drijfveren begrijpen, kunnen wij u op de juiste manier 

begeleiden bij de verkoop en/of aankoop van uw huis of appartement. 


Welke reden u ook heeft om te verhuizen, we laten u graag zien dat er meer mogelijk is dan u wellicht in eerste 

instantie denkt.

Wij werken samen met Fides makelaars in Leiden. Naast bestaande bouw zijn wij ook gespecialiseerd in nieuwbouw. Deze informatie is door 


ons met nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 


onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 


© De Koning makelaars
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Dorpsstraat 79, 2421 AW Nieuwkoop
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0172 - 579 200


nieuwkoop@dekoningwonen.nl


dekoningwonen.nl


