Plezierig
wonen

Alblasserdam | Blokweersingel 58

vraagprijs € 397.500 k.k.

078 6912266 | www.veldhoenromeijn.nl
alblasserdam@veldhoen-romeijn.nl

Kenmerken & specificaties

Bouwjaar:
Soort:
Kamers:
Inhoud:
Woonoppervlakte:
Perceeloppervlakte:
Inpandige berging
Gebouw gebonden buiten ruimte:
Externe bergruimte:
Verwarming:
Isolatie:

2007
eengezinswoning
6
500 m³
140 m²
105 m²
5 m²
c.v.-ketel
dakisolatie, muurisolatie,
vloerisolatie

Omschrijving
1e verdieping: bestaat uit een ruime overloop
Extra brede, dus zeer ruime en vrij RECENTE

welke toegang biedt tot de 3 riante

ééngezinswoning, op een locatie met vrij

slaapkamers en de zeer ruime badkamer. De

uitzicht vanuit de keuken en zeer zonnige

badkamer is keurig betegeld en voorzien van

achtertuin op het Zuidwesten.

badkamerradiator, douchecabine, wastafel
waaronder badmeubel en vrijhangend

Ruime woning betekent hier bijvoorbeeld:

wandcloset.

living inclusief keuken van maar liefst 43 m2, 5

De grootste van de drie slaapkamer op deze

bestaande slaapkamers, zeer ruime badkamer,

verdieping is voorzien van een

zolder met nokhoogte van maar liefst 3.77m

inloopgarderobekast.

etc.

Volledig voorzien van (over te nemen) mooie

Qua voorzieningenniveau in de directe

licht eikenlook laminaatvloeren op de

omgeving geniet deze woning van onder

badkamer en garderoberuimte na.

andere een nabijgelegen bushalte-transferium,
winkelpleintje met supermarkt en twee scholen

2e verdieping: heeft een nokhoogte van maar

zelfs met kinderopvang.

liefst 3.77 m en een ruime voorzolder voorzien

En qua vrije tijd wandel je met 10 minuutjes -

van onder andere groot daktuimelraam,

en fiets je zelfs met enkele minuutjes- zo het

wasmachine-aansluitingen, CV-HR-

befaamde Kinderdijks windmolen gebied in

combi(huur)ketel en de mechanische

met uitgestrekte natuurrijke polders.

ventilatiebox.
Deze voorzolder geeft tenslotte toegang tot

Indeling: (alle maatvoeringen staan in de

nog eens twee ruime zolderkamers eveneens

aangehechte plattegronden van de woning):

beiden voorzien van groot daktuimelraam.
Volledig voorzien van (over te nemen) mooie

Begane grond: via de voordeur waarboven

licht eikenlook laminaatvloeren.

luifeltje is de entree in de gang te bereiken.
Deze gang biedt toegang tot het keurig
betegeld toilet met vrijhangend wandcloset en
fonteintje, de meterkast, de trapopgang en de
43 m2 grote living inclusief open keuken.
Volledig voorzien van (over te nemen) mooie
licht eikenlook quickstep laminaatvloeren op
het toilet en de inpandige berging na.
De keuken is voorzien van een zeer riante
hoekopstelling met stijlvolle wandbetegeling,
veel kastruimte, sfeervolle afzuigschouw,
gaskookplaat, oven, koelkast en
vaatwasmachine.
De woonkamer is tuingericht met dubbele
openslaande tuindeuren op het heerlijke
Zuidwesten.
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Omschrijving
De woning is volledig voorzien van dubbele
beglazing, dak-, gevel- en vloerisolatie en
beschikt daarmee over een officieel
energielabel A.
De airconditioning in diverse ruimten is ter
overname.
Tevens beschikt de woning over een recent
mooi aangelegde achtertuin met overwegend
luxe terrastegels, prachtige schutting en
stijlvolle borders.
Gezien de ligging van de tuin op het zonnige
Zuidwesten is, is aan de achtergevel een
woningbreed groot zonne-uitvalscherm
aangebracht.
Qua afwerking zijn alle wanden in overwegend
neutrale kleurstellingen uitgevoerd met
glasvliesbehang, hetgeen overigens eenvoudig
overschilderbaar is.
Voorts beschikt de woning over mooie
composiet vensterbanken.
Tenslotte is de woning mooi tegenover een
singel met veel groen en bomen gelegen.
Kortom, een woning die in één keer veel van je
woonwensen zal vervullen !
Deze presentatie is met zorg samengesteld en
is bedoeld om u een impressie te geven van
het onderhavige object. Aan eventuele
afwijking(en) in afmeting(en), metrage(s) of
uitvoering kunnen geen rechten worden
ontleend. Makelaar kan op generlei wijze
aansprakelijk gesteld worden voor de over het
object verstrekte informatie.

4

De entree in de
gang biedt
toegang tot het
keurig betegelde
toilet, trapopgang,
meterkast en de
woonkamer.

De 43m2 grote
living inclusief
open keuken is
voorzien van (over
te nemen) mooie
lichte eikenlook
quickstep
laminaat.

De keuken is
voorzien van een
zeer riante
hoekopstelling
met alle
inbouwapperatuur.

De ruime overloop
biedt toegang tot
3 riante
slaapkamers en
een zeer ruime
badkamer.

De royale
ouderslaapkamer
heeft een afmeting
van 7.99/5.20 x
3.32 m.

Aan de achterzijde
van de eerste
verdieping
bevinden zich 2
slaapkamers van
3.44 x 2.17 m en
3.53 x 3.44 m.

Tevens beschikt
de woning over
een recent mooi
aangelegde tuin
met overwegend
luxe terrastegels.

Op de 2e
verdieping
bevinden zich via
de voorzolder te
bereiken
slaapkamers van
4.21 x 1.95 m x
3.43 x 1.95 m.

Plattegronden
Begane grond 2D

Plattegronden
Begane grond 3D

Plattegronden
1e verdieping 2D

Plattegronden
1e verdieping 3D

Plattegronden
2e verdieping 2D

Plattegronden
2e verdieping 3D

Kadastrale kaart
Blokweersingel 58 te Alblasserdam

Locatie op de kaart

WOON JIJ
STRAKS
IN DEZE
OMGEVING
NEEM CONTACT OP
VOOR MEER INFORMATIE

078 6912266
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Maak kennis met onze medewerkers
NVM Makelaar, Registermakelaar-Taxateur (RMT)
Ruim 25 jaar geleden beëdigd als makelaar/taxateur en nadien de
nodige extra certificeringen tot en met Bedrijfsmatig Vastgoed
behaald. Hierdoor een door de wol geverfde expert op het gebied
van inmiddels alle sectoren van onroerend goed

Wouter Romeijn

K-RMT Makelaar wonen
Sinds 2016 is Martin met veel enthousiasme van start gegaan
als makelaar op ons kantoor Alblasserdam. Gedrevenheid,
persoonlijkheid en kwaliteit staan hoog bij hem in het vaandel.
Martin heeft al sinds 1997 ervaring in het vak.

Sharon Romeijn

Daniëlle Kooijman

Martin Muilwijk

Jacoline Stouten

Commercieel medewerkster

Commercieel medewerkster

Commercieel medewerkster

Sinds 2005 is Sharon werkzaam

Daniëlle is na het behalen van
haar diploma sinds 2015 met
veel plezier werkzaam in de
binnendienst van ons kantoor
Alblasserdam. Zij is in veel
gevallen het eerste
aanspreekpunt voor onze
klanten en is zeer vriendelijk en
klantgericht.

Sinds 2019 is Jacoline met veel

binnen ons kantoor Alblasserdam
en zodoende al jaren een bekend
aanspreekpunt. Sharon weet alles
van bestaande bouw, nieuwbouw
en ondersteunt de makelaars waar
ze kan.

enthousiasme werkzaam als
commercieel medewerkster. Het
contact met onze klanten en het
gevarieerd werk spreekt haar erg
aan. Mocht u naar ons kantoor
bellen, dan is de kans groot dat u
haar aan de lijn krijgt. Zij helpt u
dan graag verder.
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Interesse? Wat nu?
Bezichtigen

De meest gebruikte voorwaarden zijn:

Wij bezichtigen onze woningen niet middels

- Het voorbehoud van financiering (in euro’s

“open huizen” maar hebben persoonlijke
bezichtigingen of maken gebruik van inloop-

en in tijd)
- Het voorbehoud van bouwtechnische keuring

momenten. Bij een inloopmoment laten wij
een aantal kijkers op afspraak tegelijkertijd

Voorbehoud van financiering

kijken. Hierdoor borgen wij dat er persoonlijke

Bij het maken van een voorbehoud van

aandacht is voor u én uw vragen. Tevens pro-

financiering geeft u aan de woning te kopen

beren wij u tegemoet te komen als er meerdere

mits er een financiering bij een hypotheek-

aanvragen zijn om te bezichtigen.

verstrekkende instelling verkregen wordt. Dit
voorbehoud kan voor een periode van circa 6

Onderzoeksplicht

weken gelden. Ook is het voorbehoud gelimi-

De verkoper heeft een wettelijke meldings-

teerd in geld. In 2018 kan maximaal 100% van

plicht, hetgeen inhoudt dat hij/zij de meldings-

de koopsom opgenomen worden als voorbe-

plicht heeft om eventuele gebreken te melden.

houd. Bij het accepteren van dit voorbehoud

Een koper heeft ook een wettelijke onderzoeks-

werken wij mee aan de taxatie van de woning

plicht en moet zich inspannen om o.a. de staat

door een onafhankelijke taxateur. U (of uw

van de woning te onderzoeken. Indien bepaal-

bank) kiest zelf de taxateur. U kunt ook een

de zaken bij verkoper niet bekend zijn, kan een

voorbehoud maken voor een kleiner deel van

verkoper daar ook niets over melden. Denk aan

de koopsom. Indien het voorbehoud niet

bijvoorbeeld de bouwkundige staat van het

gemaakt wordt, zullen wij u vragen schriftelijk

pand of fundering.

te bevestigen waarom u geen voorbehoud
financiering opneemt. Daarnaast dienen wij u

Procedure bij biedingen – voorbehouden

in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming

Wij vinden het belangrijk het proces van het

van witwassen en financieren van terrorisme)

bieden duidelijk te maken. Een bod bestaat uit

te vragen naar de herkomst van uw financiële

een prijs in euro’s die u wilt betalen voor de

middelen. Bedenk zelf goed of u dit voorbe-

woning. Daarnaast bestaat een bieding uit een

houd laat vallen.

opleverdatum en eventuele voorwaarden. Het
kan zijn dat wij meerdere biedingen ontvangen.
De verkoper bepaalt dan met wie verder onderhandeld wordt of wie de koper wordt. Het kan
zijn dat de verkoper niet ingaat op uw bieding.
Vraag naar de specifieke procedure!
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Bouwkundige keuring

Niet bewoners-clausule

Bij het maken (en accepteren door de verkoper)

Het kan zijn dat een verkoper niet (recent) in de

van het voorbehoud van de bouwtechnische

woning gewoond heeft. Denk aan een erfge-

keuring werken we uiteraard mee aan de keu-

naam of belegger. Als dit het geval is kan de

ring. In principe begeleiden wij het bezoek van

verkoper niet alles van de woning weten.

de keurder en mag u hierbij aanwezig zijn. U

Met name zaken die pas bij het bewonen aan

bent vrij in de keuze van de keurder. Er wordt

het licht komen kan de verkoper dus ook niet

wel een termijn afgesproken tot wanneer u

melden. U als koper accepteert dat en dit wordt

gebruik kunt maken van dit voorbehoud.Ook

vastgelegd met deze clausule.

kunnen inhoudelijke afspraken gemaakt
worden ten aanzien van de toestand van de
woning.
Overeenkomst
U bent koper zodra de koopovereenkomst ook
door de verkoper is ondertekend.
Toezeggingen danwel mondelinge
overeenkomsten door of namens verkoper zijn
totdat moment niet bindend.
Ouderdomsclausule
Wanneer een woning ouder is, heeft de woning
niet alle (technische) kenmerken van een
nieuw-bouwwoning. Door oudere
bouwmaterialen en andere eisen in de
bouwperiode kan het zijn dat een woning
bijvoorbeeld minder goed geïsoleerd is dan
een moderne woning. De ouderdomsclausule
is bedoeld om de koper van een oudere
woning erop te wijzen dat hij aan een oudere
woning niet dezelfde eisen mag stellen als aan
een nieuwe woning.
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Heeft u
interesse?

Haven 25
2950 AA Alblasserdam
078 6912266
www.veldhoenromeijn.nl
alblasserdam@veldhoen-romeijn.nl

