NOORDWIJKERHOUT
LANDGOED IN DEN HOUTE DE LANEN DEELPLAN 4 PAKHUISWONINGEN (TYPE F)
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NOORDWIJKERHOUT
Prijs vanaf: € 607.500,- Vrij op naam
LANDGOED IN DEN HOUTE DE LANEN DEELPLAN 4 PAKHUISWONIN
Geniet van eigentijds en exclusief woongenot op dit nieuwe
deelplan van Landgoed in den Houte.

Beschikbaar
Bouwnummer L4-44 is momenteel nog beschikbaar.
Koopsom: € 612.000,= V.O.N.
Woonoppervlakte: 157 m²
Perceeloppervlakte: 134 m²
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Algemeen
De 32 woningen van De Lanen Deelplan 4 zijn gelegen op een strategische plek op het
landgoed, direct naast het monumentale Sint
Bavogebouw, maar ook vlakbij het groene Sint Bavopark en de stijlvolle Franse tuin. Ook
het centrum van Noordwijkerhout is heel dichtbij. Het koopaanbod van De Lanen Deelplan 4
bestaat uit 10 statige herenhuizen met uitzicht op het Sint Bavogebouw, 12 ruime
eengezinswoningen en 10 stoere pakhuiswoningen, verdeeld over kleinschalige
woonblokken. Alle woningen zijn met de voorzijde naar buiten gericht en met de achterzijde
gelegen aan een rustige binnenplaats met ruim opgezette parkeergelegenheid. Een deel van
de woningen ligt aan een groenstrook, waar kinderen heerlijk kunnen spelen. De
woningtypes variëren in grootte, architectuur en ligging. Een fraaie hoekwoning, een tuin op
het zuiden, een veranda of uitzicht op het groen, wat kies jij?

Herenhuizen (type F)
De 10 herenhuizen zijn verdeeld over twee blokken van vijf woningen, met uitzicht op het
monumentale Sint Bavogebouw en de Franse tuin. De tussenwoningen hebben een sfeervolle
veranda aan de voorzijde. Het hoge plafond geeft een unieke ruimtebeleving. Alle
herenhuizen hebben een zonnige achtertuin op het zuiden.
In één van de tien herenhuizen woon je eersterangs, met uitzicht op het monumentale Sint
Bavogebouw.
De tussenwoningen beschikken over een stijlvolle veranda aan de voorzijde. In de achtertuin
op het zuiden kun je
de hele dag van de zon genieten.
De tien herenhuizen van Type F liggen aan de noordkant van het plan en kijken
direct uit op het Sint Bavogebouw. De architectuur is geïnspireerd door de paviljoens van
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Sint Bavo, die hier vroeger stonden. Kenmerkend zijn de sierlijke dakranden, plafonds van
wel 3 meter hoog en de klassieke veranda’s van de tussenwoningen. De herenhuizen zijn
allemaal heerlijk ruim, compleet met badkamer en keuken, en een achtertuin op het zuiden.
Vanuit de voorzijde kijk je uit over een wandelpad, een brede grasstrook en daarachter het
monumentale Sint Bavogebouw. Je kunt zelfs een glimp opvangen van de Franse tuin of het
Sint Bavopark. De auto kun je kwijt achter de woning.
Ook van woningtype F zijn er verschillende variaties. Woningtype F1 is de tussenwoning
met langskap en veranda aan de voorzijde. De woning heeft een beukmaat van 5,7 meter. Er
zijn standaard vier slaapkamers. Vanaf je veranda heb je een prachtig zicht op het
monumentale Sint Bavo gebouw. Deze woningen zijn duurzaam gebouwd en worden
aangesloten op het collectief WKO-systeem.
Woningtype F4 bevindt zich op de hoek van het blok. Door de extra brede beukmaat van 5,7
meter heb je op elke verdieping lekker veel ruimte. De dwarskap geeft je extra vierkante
meters en veel daglicht op de 2e verdieping. Sfeervolle details zoals een klassieke windveer
en fraaie metselaccenten maken het plaatje compleet. Deze woningen zijn duurzaam
gebouwd en worden aangesloten op het collectief WKO-systeem.
Woningtype F5 is een hoekwoning met zij-entree. Hierdoor ontstaat een heerlijke grote
woonkeuken aan de voorzijde. De hoge ramen zorgen voor een prachtige lichtinval
en uitzicht op het Sint Bavogebouw. De tuingerichte woonkamer is standaard voorzien van
een erker. Op de 2e verdieping zorgt een dwarskap in combinatie met een dakopbouw voor
lekker veel licht en ruimte. Deze woningen zijn duurzaam gebouwd en worden aangesloten
op het collectief WKO-systeem.
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Soort woning
Type woning
Energielabel
Oplevering
Nieuwbouw project

Eengezinswoning
Pakhuiswoningen
niet bekend
In overleg
Landgoed in den Houte, De Lanen Deelplan 4

Deze informatie is door ons met de 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.
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Is dit de woning die u zoekt?

Nee
Schrijf u dan vrijblijvend bij ons in! Wij
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van het meest recente aanbod.
Wij gaan actief voor u op zoek naar de
woning van uw dromen!

Ja
Geweldig! Neem contact
met ons op en wij zorgen
voor een bezichtiging of
het kunnen uitbrengen van
een bod.
Voor meer informatie over
een eventueel verder verloop
bij bieding of aankoop:

Tel: (0252) - 375736

Ja, maar

Ja, maar

Mijn eigen woning?
Nieuwsgierig naar
de waarde van uw
eigen woning?
Wij komen hiervoor
graag vrijblijvend
bij u langs.

www.heemskerkmakelaardij.nl

Hoge maandlast?
Laat één van de
onafhankelijke
hypotheekadviseurs
van het Woning
Hypotheek Centrum
vrijblijvend uitrekenen
wat uw maandlast
wordt.

Uitgangspunten
onderhandeling
Bouwtechnokeuring:
U dient aan te geven of u de woning bouwtechnisch wilt
laten keuren.
Ontbindende voorwaarden:
Eveneens dient u aan te geven of uw bod onder het
voorbehoud van financiering is (eventueel met Nationale
Hypotheek Garantie)
Opleverdatum:
Welke datum heeft uw voorkeur om de woning te
betrekken. Dus het tijdstip van het notarieel transport.
Notaris:
Bij welke notaris wilt u dat de overdracht plaatsvindt.
Lijst roerende zaken:
Is u geheel duidelijk wat er achter blijft en wat niet.

De vraagprijs
De vraagprijs van een woning is een uitnodiging tot
het uitbrengen van een bod, en wordt meestal vermeld
als kosten koper. Dit betekent dat de kosten voor
het verkrijgen van een financiering, de transportkosten
bij de notaris alsmede de overdrachtbelasting voor
rekening van de koper komen. Enkele van deze
kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Informeer hiernaar bij
uw hypotheekadviseur of makelaar.

Aandachtspunten bij de
totstandkoming van een
koopovereenkomst*
De termijnen voor de ontbindende voorwaarden
in de koopovereenkomst zijn gebruikelijk 3 weken
na overeenstemming, uitzonderingen hierop moeten
vooraf kenbaar worden gemaakt.
Op de dag dat de ontbindende voorwaarden verlopen
moet er een bankgarantie zijn gesteld of een
waarborgsom worden gestort. Dit is standaard 10 %
van de koopsom. Dit bedrag of deze garantie wordt
gesteld bij de notaris. Dit bedrag kunt u zien als een
soort zekerheidsstelling.
Een ouderdomsclausule, zal standaard worden
opgenomen in de koopovereenkomst als de woning
ouder is dan 10 jaar.
De koopovereenkomst zal na ondertekening door beide
partijen naar de notaris worden gestuurd, de notaris zal
dus vóór het opmaken van de koopovereenkomst
bekend moeten zijn bij uw makelaar.
Enige tijd voor de overdracht krijgt u een uitnodiging van
de notaris om de transportakte te komen ondertekenen.
Voor de ondertekening bij de notaris is er een inspectie
van de woning en worden de meterstanden opgenomen.
Deze inspectie wordt door Heemskerk Makelaardij
begeleid. U dient echter zelf de nutsbedrijven in te
lichten. Na ondertekening van de transportakte bent
u de trotse eigenaar van de nieuwe woning!
*De koopovereenkomst is vastgesteld door de
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende
goederen en vastgoeddeskundigen (NVM),
de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.
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...voor onbezorgd
woonplezier.

Een droomhuis zonder financiële zorgen begint bij het
WoningHypotheekCentrum. Gedegen en onafhankelijk
hypotheekadvies. Deskundig en discreet met de keuze uit
verschillende betrouwbare hypotheekproducten. Scherpe
rentes, goede condities en een klantgerichte aanpak.
WoningHypotheekCentrum, het financiële startpunt!

Tel. 0252 - 374189
www.woninghypotheekcentrum.nl

