Plezierig
wonen

Alblasserdam | Waalsmondelaan 48

vraagprijs € 289.000 k.k.

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

Kenmerken & specificaties

Bouwjaar:
Soort:
Kamers:
Inhoud:
Woonoppervlakte:
Perceeloppervlakte:
Overige inpandige ruimte:
Gebouw gebonden buiten ruimte:
Externe bergruimte:
CV-ketel:
Isolatie:
Energielabel:

1949
eengezinswoning
5
300 m³
99 m²
183 m²
2 m²
15 m²
10 m²
c.v.-combiketel, AWB, 2014
dakisolatie, muurisolatie,
vloerisolatie
C

Omschrijving
In een gezellige en karakteristieke straat nabij

Deels betegelde keuken van 2.46 x 1.97 met

het centrum van Alblasserdam bevindt zich

keurig keukenblok in rechte opstelling voorzien

deze fraaie EINDWONING met

van gaskookplaat, schouwafzuigkap,

NOKVERHOGING (2007) en fraaie VERANDA

combimagnetron, vaatwasser en koelkast

(2016). Deze woning met energielabel C is

(2021), deur naar de achtertuin. Bijzonder

nagenoeg geheel voorzien van

royaal tot plafond betegeld toilet van 1.97 x

onderhoudsarme kunststof buitenkozijnen. De

0.86 met zwevend closet en fonteintje.

zonnige achtertuin ligt op het noord/westen,
dus u heeft hier de zon tot zonsondergang!

De gehele begane grond is voorzien van een
fraaie laminaat/plavuizen vloerafwerking en

De woning is keurig onderhouden. Zo is de

behang wandafwerking.

woning verder voorzien van een gezellige
doorzon-woonkamer, keurige keuken,

1e verdieping:

badkamer, 3 slaapkamers en een prachtige

Ruim opgezette overloop van 2.12 x 1.98/1.19

ruime zolderverdieping.

met vaste trapopgang naar de 2e verdieping en
toegang tot de badkamer en 3 slaapkamers.

Deze woning is gelegen in een verkeersluwe

Tot plafond betegelde badkamer van 1.80 x

woonwijk, in de directe omgeving van

1.70 voorzien van douchecabine

speeltuinen, het Kinderdijks molengebied en

(thermostaatkraan), wastafel met meubel,

een waterbusverbinding naar Rotterdam en

aansluitingen voor de wasmachine/droger en

Dordrecht.

verlaagd plafond met inbouwverlichting.
Ouderslaapkamer aan de voorzijde van 3.99 x

Begane grond:

2.92 met grote vaste berg-/garderobekast van

De entree van de woning is in een gezellige hal

1.74 x 1.00. Ruime slaapkamer aan de

van 1.80 x 0.98 met direct rechts de meterkast

achterzijde van 3.51 x 3.00/0.98, 2e slaapkamer

(onder meer voorzien van een groepenkast uit

aan de achterzijde van 3.49 x 1.99 met vaste

2021 met 7 groepen, hoofd- en 2

bergkast. Beide slaapkamers aan de achterzijde

aardlekschakelaars), trapopgang naar de 1e

zijn voorzien van een rolluik.

verdieping en toegang tot de woonkamer.
Woonkamer (type doorzon, bestaande uit een

Nagenoeg de gehele 1e verdieping is voorzien

woon- en eetgedeelte) van 7.81 x 3.99/2.99 met

van een mooie laminaat vloerafwerking en

toegang tot trap-/kelderkast van 2.84 x 0.98 en

structuur/behang/glasvlies wandafwerking.

vaste bergkast.
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Omschrijving
2e verdieping:

Algemeen:

U komt boven op een ruime open verdieping

Bouwjaar 1949. Eigen grondoppervlakte 183m².

van 5.04 x 3.92 met c.v.-kast en vaste

Verwarming- en warmwatervoorziening

bergkasten. Dankzij de nokverhoging heeft u

doormiddel van een c.v.-combiketel (AWB,

ook hier een volwaardige ruime werk-/

2014). De woning is nog voorzien van de

slaapkamer. Over de gehele voorzijde van de

originele paneeldeuren! Verder is de woning

2e verdieping heeft u de beschikking over veel

nagenoeg geheel voorzien van isolerende

bergruimte achter de knieschotten.

beglazing, deels vloer-, muur- (2015) en
grotendeels dakisolatie (2007)! Gehele woning

De gehele 2e verdieping is voorzien van een

is voorzien van nieuwe dakpannen (2007).

keurige laminaat vloerafwerking en structuur
wandafwerking.

Aanvaarding mei 2022.

Tuin/berging:

Deze presentatie is met zorg samengesteld en

De keurig aangelegde achtertuin is op het

is bedoeld om u een impressie te geven van

noord/westen gelegen en voorzien van een

het onderhavige object. Aan eventuele

veranda over de gehele breedte van de woning

afwijking(en) in afmeting(en), metrage(s) of

van 5.24 x 2.85, ruime berging van 3.30 x 3.01

uitvoering kunnen geen rechten worden

(voorzien van elektriciteit) en een praktische

ontleend. Makelaar kan op generlei wijze

overkapping voor extra opslag. De achtertuin is

aansprakelijk gesteld worden voor de over het

voorzien van een mooi terras, borders en

object verstrekte informatie.

buitentapkraan. De achtertuin is ook via een
achter/zijom bereikbaar.
Ook de diepe voortuin is onderhoudsarm
aangelegd en eveneens voorzien van een
buitentapkraan.
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Woonkamer van 7.81 x
3.99/2.99, bestaande uit
een woon - en
eetgedeelte.

Deels betegelde
keuken van 2.46 x
1.97 met keurig
keukenblok en
toegang tot het
toilet.

De eerste verdieping is
voorzien van 3 slaapkamers
en een betegelde badkamer
van 1.80 x 1.70.

Ruime open
verdieping van
5.04 x 3.92 met
veel bergruimte.

Keurig aangelegde
achtertuin is voorzien van
een veranda, ruime
berging en praktische
overkapping.

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

Locatie op de kaart

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

078 6912266
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Bekijk deze
woning online!

Waalsmondelaan 48, Alblasserdam

Interesse? Wat nu?
Bezichtigen

de daarvoor geldende regelgeving.

Wij bezichtigen onze woningen doorgaans niet
middels “open huizen”, maar hebben

Procedure bij biedingen – voorbehouden

persoonlijke bezichtigingen of maken gebruik

Wij vinden het belangrijk het proces van het

van inloopmomenten. Bij een inloopmoment

bieden duidelijk te maken. Een bod bestaat uit

laten wij een aantal kijkers op afspraak

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

tegelijkertijd kijken. Hierdoor borgen wij dat er

woning. Daarnaast bestaat een bieding uit een

persoonlijke aandacht is voor u én uw vragen.

opleverdatum en eventuele voorwaarden. Het

Tevens proberen wij u tegemoet te komen als

kan zijn dat wij meerdere biedingen ontvangen.

er meerdere aanvragen zijn om te bezichtigen.

De verkoper bepaalt dan met wie verder onder-

Bezichtigingen vinden plaats uitsluitend na het

handeld wordt of wie de koper wordt. Het kan

maken van een afspraak via ons kantoor.

zijn dat de verkoper niet ingaat op uw bieding.

Bezichtigingen vinden bij voorkeur overdag

Vraag naar de specifieke procedure! Het doen

plaats. Het is gebruikelijk dat een

van een bod kan mondeling (telefonisch),

geïnteresseerde een aantal dagen na een

schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) of via uw

bezichtiging een reactie doorgeeft aan de

Move-account plaatsvinden. Bedenk goed wat

makelaar. Is deze negatief; geen probleem,

u wilt bereiken met een bod, want met een te

maar dan weet de verkoper waar die aan toe is.

laag bod krijgt u mogelijk een afwijzing van de

Is deze positief; dan maakt u met de makelaar

verkoper.

afspraken over hoe verder te handelen.
Voorbehoud van financiering
Onderzoeksplicht

Bij het maken van een voorbehoud van

De verkoper heeft een wettelijke

financiering geeft u aan de woning te kopen

meldingsplicht, hetgeen inhoudt dat hij/zij de

mits er een financiering bij een hypotheek-

meldingsplicht heeft om eventuele gebreken te

verstrekkende instelling verkregen wordt. Dit

melden. De verkoper maakt hiervoor gebruik

voorbehoud kan voor een periode van circa 6

van een Vragenlijst, deze kunt u samen met de

weken gelden. Ook is het voorbehoud

Lijst van Zaken opvragen bij de makelaar. Een

gelimiteerd in geld. Bij het accepteren van dit

koper heeft ook een wettelijke onderzoeksplicht

voorbehoud werken wij mee aan de taxatie van

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

de woning door een onafhankelijke taxateur. U

de woning te onderzoeken, daartoe hoort ook

(of uw bank) kiest zelf de taxateur. U kunt ook

het inwinnen van informatie van de gemeente

een voorbehoud maken voor een kleiner deel

bij. Indien bepaalde zaken bij verkoper niet

van de koopsom. Indien het voorbehoud niet

bekend zijn, kan een verkoper daar ook niets

gemaakt wordt, zullen wij u vragen schriftelijk

over melden. Denk aan bijvoorbeeld de

te bevestigen waarom u geen voorbehoud

bouwkundige staat van het pand of fundering.

financiering opneemt. Daarnaast dienen wij u

Mocht er asbesthoudend materiaal in het

in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming

object aanwezig zijn, dan verwijzen wij u naar

van witwassen en financieren van terrorisme)
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te vragen naar de herkomst van uw financiële

ondertekening van de koopakte nog 3 dagen

middelen. Bedenk zelf goed of u dit

bedenktijd. Dit is wettelijk zo geregeld.

voorbehoud laat vallen. Veldhoen & Romeijn

Conform de koopakte dient de koper een

NVM Makelaars heeft veel ervaringen met

waarborgsom of bankgarantie gelijk aan 10%

hypotheekadviseurs en is u graag ter wille om

van de koopsom bij de notaris te stellen. Uw

u in contact te brengen met een betrouwbaar,

hypotheekadviseur regelt dit meestal voor u.

breedst georiënteerd hypotheekkantoor. Zij

Daarnaast wordt standaard het voordeel van

kunnen u van dienst zijn met een persoonlijke

eventueel terug te vorderen

begeleiding die hand-in-hand gaat met de

overdrachtsbelasting, de zgn. vermindering

meest scherpe en reële offerte specifiek

van de heffingsgrondslag, ten gunste van

afgestemd op uw situatie.

verkoper gesteld. Bij de koopakte wordt onder
andere een lijst van bijbehorende zaken, het

Bouwkundige keuring

inlichtingenformulier (welke door de verkoper

Bij het maken (en accepteren door de verkoper)

is ingevuld) en een kopie van het bewijs van

van het voorbehoud van de bouwtechnische

eigendom van de verkoper gevoegd.

keuring werken we uiteraard mee aan de
keuring. In principe begeleiden wij het bezoek

Ouderdomsclausule

van de keurder en mag u hierbij aanwezig zijn.

Wanneer een woning ouder is, heeft de woning

U bent vrij in de keuze van de keurder. Er wordt

niet alle (technische) kenmerken van een

wel een termijn afgesproken tot wanneer u

nieuw-bouwwoning. Door oudere

gebruik kunt maken van dit voorbehoud. Ook

bouwmaterialen en andere eisen in de

kunnen inhoudelijke afspraken gemaakt

bouwperiode kan het zijn dat een woning

worden ten aanzien van de toestand van de

bijvoorbeeld minder goed geïsoleerd is dan

woning.

een moderne woning. De ouderdomsclausule
is bedoeld om de koper van een oudere

Overeenkomst

woning erop te wijzen dat hij aan een oudere

U bent koper zodra de koopovereenkomst ook

woning niet dezelfde eisen mag stellen als aan

door de verkoper is ondertekend.

een nieuwe woning.

Toezeggingen danwel mondelinge
overeenkomsten door of namens verkoper zijn

Niet bewoners-clausule

totdat moment niet bindend. De basis van de

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

overeenkomst is de koopakte van de NVM,

woning gewoond heeft. Denk aan een erfge-

welke is opgesteld in samenwerking met de

naam of belegger. Als dit het geval is kan de

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

verkoper niet alles van de woning weten.

Zodoende een eerlijke en duidelijke koopakte

Met name zaken die pas bij het bewonen aan

dus waarin ook uw belangen als koper

het licht komen kan de verkoper dus ook niet

beschreven worden. De koper heeft na

melden. U als koper accepteert dat en dit wordt
vastgelegd met deze clausule.
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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

Randy Madronal

Commercieel medewerkster

Commercieel medewerkster

Commercieel medewerker

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 2020 is Randy werkzaam

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.

binnen kantoor Alblasserdam en
zodoende een jonge, enthousiaste
kracht in ons bedrijf.
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Heeft u
interesse?

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

