Schoklandplantsoen 28, 2809 SL Gouda

Vraagprijs € 789.500,00 kosten koper

VOLOP WOONGENOT IN DEZE IDEAAL GELEGEN DUURZAME EN SFEERVOLLE WONING!
Moderne, goed onderhouden en energiezuinige 3-onder-1 kapwoning met uitgebouwde woonkamer, moderne
keuken en badkamer, 4 slaapkamers, inloopkast, garage met parkeerplaats voor de deur en diepe zonnige
achtertuin met overkapping. Gelegen in de fijne kindvriendelijke nieuwe woonwijk Westergouwe op Eiland I met
speelveld voor de deur, op loopafstand van supermarkt, basisschool, kinderopvang en in de buurt van de A12 en
A20. Voorzien van alle gemakken wordt hier met veel liefde en plezier gewoond.
Bouwjaar 2018. Het woonoppervlak bedraagt 163 m², de inhoud 543 m³. Gelegen op 347 m² eigen grond.
De indeling is als volgt:
Entree, vergrootte hal met garderobekast, leuk bankje, modern toilet en meterkast. Fijne en lichte eetkeuken aan
de voorzijde van de woning. De keuken is oa. voorzien van een kookeiland met grote 5-pits kookplaat en plafond
afzuigkap. Langs de korte zijde is de keuken voorzien van de volgende inbouwapparatuur: vaatwasmachine, grote
koelkast, grote vriezer, combioven/magnetron en Quooker met reservoir. Er is extra bergruimte aanwezig onder de
maatwerk zitbank en onder de trap. Vanuit de keuken is er fraaie uitkijk op het plantsoen. De woonkamer heeft
een uitbouw van 2.4 m. met openslaande deuren naar de achtertuin en een trap naar de verdieping. De begane
grond is voorzien van een visgraat pvc-vloer.
1e verdieping: ruime overloop met trapopgang naar verdieping. 1e slaapkamer aan de voorzijde met toegang tot
extra kamer/inloopkast. 2e en 3e slaapkamer aan de achterzijde. Fraaie en vergrootte badkamer met
daglicht/raam, ligbad, dubbele wastafel met verwarmde spiegel, inloopdouche en toilet. Deze verdieping is tevens
voorzien van een pvc-vloer.
2e verdieping: royale en lichte voorzolder met fraaie hoogte. Een prettige ruimte om eventueel een werkplek te
creëren of extra kinderkamer met speelse hoeken. Aan de achterzijde is een brede dakkapel gerealiseerd,
waardoor er een ruime 4e slaapkamer is. Vanuit de overloop is de technische-/wasruimte te bereiken met
aansluiting voor de wasapparatuur en opstelling van de cv-ketel. Ook deze verdieping is voorzien van een pvc-vloer.
In de gehele woning is vloerverwarming met naregeling per vertrek aanwezig en is er gekozen voor luxere
binnendeuren dan standaard aangeboden. De muren in de woning zijn afgewerkt met (renovlies) behang en glad
stucwerk.
Tuin: de voortuin is gelegen op het zuidwesten en kijkt leuk weg over het speelveld waar kinderen al op jonge
leeftijd zelfstandig kunnen spelen. De luiken aan de buitenzijde van de woning bieden in de zomer mogelijkheid tot
het koeler houden van de woning. Naast sfeermakers dus ook functioneel. Parkeerplaats op eigen terrein en
toegang tot de garage. Goed aangelegde achtertuin. Door de diepte van ca. 16 m. is er lang zon in de tuin. Achter
de garage is een grote overkapping gerealiseerd. De achtertuin heeft een achterom en berging. Zowel de voortuin
als de achtertuin zijn voorzien van verlichting middels in-lite en de achtertuin van een irrigatiesysteem voor de
borders.
Bijzonderheden:
*Volledig geïsoleerd
*A-label
*Lage energielasten
*Zonnepanelen op het dak
*Extra diepe en brede tuin, één van de grootste kavels op het eiland
*Volledig voorzien van kunststof draai-/kiepramen
*Houtwerk van voordeur en binnenzijde woning recent geschilderd
*Fraaie functionele luiken aan de voorzijde
*Vloerverwarming op alle verdiepingen met naregeling
*Dakkapel op 2e verdieping
*De hal, woonkamer en badkamer zijn vergroot
*Door de fietsbrug is het centrum van Gouda op nog geen 10 minuten fietsafstand
*Het eiland is omringd door zwem- en schaatswater
*Oplevering in overleg
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Afmetingen:
Woonkamer 6.33 x 5.45 m.
Eetkeuken 5.62 x 5.45 m.
Slaapkamer 3.01 x 3.50 m.
Kamer/inloopkast 3.01 x 1.89 m
Slaapkamer 4.21 x 2.39 m.
Slaapkamer 4.21 / 3.10 x 2.97 m.
Badkamer 3.51 x 1.89 m.
Overloop/werkplek 2.93 x 5.46 / 3.10 m.
Slaapkamer 3.85 / 1.65 x 4.31 / 5.46 m.
Wasruimte 2.41 x 2.10 m.
Garage 5.70 x 3.80 / 3.50 m.
Berging 2.38 x 3.08 m.
Een huis kopen? Neem uw eigen NVM-makelaar mee!
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Ruimte
Algemeen
Algemeen
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Algemeen
Algemeen
Woonkamer
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Schuur
Voortuin
Voortuin
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Omschrijving
Blijft achter
Alarminstallatie
Lampen tenzij anders aangegeven
Hue systeem + lichtbronnen + schakelmateriaal
Kasten, tenzij anders aangegeven
Wanddecoratie (spiegels, lijsten/kunst/posters, klokken etc.) tenzij anders aangegeven
Luxere binnendeuren
X
Horren
PVC-vloer
X
Reserve dakpannen (circa 5)
X
Rookmelders
X
Traphek maatwerk beneden
X
Traphekjes boven
Zonnepanelen
X
Thermostaat en bediening naregeling per kamer
X
Telefoon en internetaansluiting
X
Akoestisch paneel
Inbouwspots excl. lichtbron
X
LED-plafondlampen (4 stuks)
X
Wandmeubel TV
X
Gordijnrail + gordijnen
X
Zitbank + kussen op maat
X
Bel
X
Keukenblokken, aanrecht en inrichting (o.a. afvalsysteem)
X
Zitbank en kast wand + kussens op maat
X
Vaste keukenapparatuur (Vaatwasser, afzuigkap, Combi-magnetron, Kookplaat, Koelkast, Vriezer, Quoocker incl boiler) X
Dubbel wandrek c.q. kruidenrek
X
Inbouwdimmer t.b.v. hanglamp eettafel (betreft Hue)
Inbouwspots excl. lichtbron
X
Maatwerk Luxaflex
X
Rubber tegelvloer sportruimte
Spiegelwand sportruimte
Sportmateriaal sportruimte
Scheidingswand + deur
X
Transformator t.b.v. tuinverlichting inlite
X
Werkbank + ruimte houtopslag
X
Reservetegels tuin
X
Aanleg
X
Meubilair
Tuinslang
Alle beplanting (incl. plantenbakken bij voordeur)
X

Gaat mee
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Voortuin
Luiken buitenzijde woning
Voortuin
Tuinverlichting inlite
Achtertuin
Aanleg en bebouwing
Achtertuin
Barbecue + meubel
Achtertuin
Meubilair en aankleding
Achtertuin
Plantenbakken
Achtertuin
Tuinslang
Achtertuin
Druppelirrigatie
Achtertuin
Tuinverlichting inlite (alle spots op schutting, spots in vlonder, paaltjes etc.)
Achtertuin
Verlichting onder overkapping (elektrapunt voor lampen/heater blijft behouden, dit betreft geen inlite aansluiting)
Achtertuin
Vaste beplanting
Achtertuin
Zandbak
Toilet beneden
Fontein
Toilet beneden
Toilet
Toilet beneden
Verlichting excl lichtbron
Toilet beneden
WC-rolhouder + toiletborstel met houder + handdoekhouder + plank
Overloop 1e etage
Plankjes trapgat
Slaapkamer voorzijde
Gordijnen
Slaapkamer voorzijde
Gordijnrail
Slaapkamer voorzijde
Nachtkastjes
Kinderkamer voorzijde
Elektrische (bij)verwarming
Kinderkamer voorzijde
Gordijn
Kinderkamer voorzijde
Gordijnrail
Kinderkamer voorzijde
Hoekplanken
Badkamer
Elektrische (bij)verwarming
Badkamer
Ligbad
Badkamer
Plafondlampen incl lichtbron
Badkamer
Toilet
Badkamer
Verwarmde LED-spiegel
Badkamer
Wasmeubel + kranen + waskommen
Badkamer
WC-rolhouder + toiletborstel incl houder + handdoekhouder
Badkamer
Luxaflex
Kinderkamer achterzijde
Rolgordijnen en overgordijnen incl rails
Inloopkast achterzijde
PAX-kasten
Inloopkast achterzijde
Kastindeling t.b.v PAX (lades, roedes, planken) + deuren
Inloopkast achterzijde
LED-verlichting PAX-kasten
Inloopkast achterzijde
Schoenenkasten
Inloopkast achterzijde
Rolgordijn
Onbenoemde ruimte 2e etage Besta kast
Inloopkast achterzijde
Luxaflex
Installatieruimte
Billy kasten
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Installatieruimte
Installatieruimte
Installatieruimte
Installatieruimte
Slaapkamer 2e etage
Slaapkamer 2e etage
Slaapkamer 2e etage
Slaapkamer 2e etage

CV-installatie + vloerverwarming met naregeling
Wandlamp incl lichtbron
Wandplanken
Luxaflex
Bed plank
Bureauopstelling excl ladekasten
Inbouwspots dakkapel
Gordijnrails + gordijnen

Geen onderdelen onder lease of huurcontract, alles wat achterblijft is en wordt eigendom
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Kadastrale kaart
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Locatie
Adres gegevens
Adres
Postcode / plaats
Provincie

Schoklandplantsoen 28
2809 SL Gouda
Zuid-Holland

Locatiekaart

Schoklandplantsoen 28 - 2809 SL Gouda

Aanvullende informatie en voorwaarden Alpha Makelaardij BV
Deze brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons
ter hand gestelde gegevens en/of tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op
enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden. Eventueel bijgevoegde plattegronden
zijn slechts indicatief.
Na de bezichtiging:
Wilt u na de bezichtiging laten weten of u wel of geen belangstelling voor de woning heeft. Als u geen
belangstelling heeft, vernemen wij graag de reden. Bent u geïnteresseerd en wenst u nadere informatie of een
tweede afspraak voor bezichtiging, dan kunt u natuurlijk bij ons terecht.
Aankopend makelaar:
U heeft de mogelijkheid bij bezichtiging een NVM-aankoopmakelaar mee te nemen. Heeft u een woning op het
oog, die te koop staat bij een andere makelaar, dan begeleiden wij u graag bij de aankoop. Voor meer informatie
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Een bod uitbrengen:
Als u een bod wilt uitbrengen, dan verzoeken wij u, nadat u of uw NVM-aankoopmakelaar contact met ons heeft
opgenomen, uw voorstel per e-mail te bevestigen, inclusief eventuele ontbindende voorwaarden, zoals het
verkrijgen van een financiering of het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring. Als beide partijen
overeenstemming bereiken over de prijs en de voorwaarden, zal Alpha Makelaardij de koopakte opmaken.
Koopakte:
In de koopakte (modelovereenkomst opgesteld door de NVM, de consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis), is
onder meer een waarborgsom van 10% van de koopsom opgenomen, alsmede een boeteclausule van 10% van de
koopsom, in geval van onterechte ontbinding van een gesloten koopovereenkomst. Pas na ondertekening door
partijen is een overeenkomst bindend.
Bij verkoop van oudere woningen, worden de navolgende artikelen opgenomen in de koopakte:
Ouderdomsclausule: bij oudere en/of te renoveren woningen kunnen de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld
mogen worden lager liggen dan bij een nieuwe woning, waarbij bouwkundige gebreken geacht worden niet
belemmerend te werken op het in artikel 6.3 van de koopakte omschreven (woon)gebruik en een asbestclausule: bij
woningen gebouwd voor 1993, bestaat de kans op de aanwezigheid van enige asbesthoudende materialen, waarbij
koper verkoper vrijwaart voor de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen. Bij te renoveren woningen, kunnen
deze artikelen worden uitgebreid. Andere op te nemen artikelen kunnen betrekking hebben op de fundering of op
het nimmer bewoond hebben van een pand door verkopende partij. Verder wordt vermeld dat eventueel door
koper uit te voeren verbouwingen/aanpassingen en de eventueel hiervoor benodigde omgevingsvergunning voor
rekening en risico van koper zijn.
Doorgaans kiest de koper een notaris. Om de verkoper van een object niet onevenredig te benadelen bij de te
maken notariële kosten voor het royement (=doorhalen) van de hypotheken mogen de royementskosten
(doorhalingskosten) die aan verkoper in rekening worden gebracht niet meer bedragen dan de gebruikelijke € 200,inclusief BTW (per hypothecaire inschrijving). Eventuele meerkosten zijn voor rekening van koper.
Hypotheken:
Wilt u weten of aankoop van deze woning financieel gezien mogelijk is? Neemt u dan contact met ons op voor het
maken van een vrijblijvende afspraak met onze hypotheekadviseurs van Van der Sprong Assurantiën,
Regentesseplantsoen 47 te Gouda. Zij geven u onafhankelijk advies en hebben contact met diverse
bankinstellingen. Ook met vragen over woonverzekeringen kunt u bij de adviseurs van Van der Sprong terecht. Zij
zijn bereikbaar op telefoonnummer 0182-587070 of via info@vdsprong.nl.
Gratis waardebepaling eigen woning:
Alpha Makelaardij komt graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling van uw eigen woning.
Uiteraard kunt u dan ook al uw vragen stellen over mogelijke verkoop én aankoop van een woning, zoals hoe de
opleveringen op elkaar af te stemmen zijn, of hoe één en ander financieel te overbruggen is.
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Woonwensen:
Is de woning, die u zojuist heeft bezichtigd toch niet uw droomhuis, dan helpen wij u graag verder met uw
zoektocht. Geef ons uw woonwensen door en wij houden u kosteloos en vrijblijvend op de hoogte van nieuw
woningaanbod.
Mocht u uw droomwoning tegenkomen, dan begeleidt Alpha Makelaardij BV u graag bij de aankoop ervan!
Als NVM-aankoopmakelaar behartigen wij uw belangen als koper en dragen o.a. zorg voor:
- begeleiding bij bezichtiging.
- Advies met betrekking tot de prijs, oplevering, ontbindende voorwaarden, bouwkundige staat, juridische aspecten
etc.
- Onderhandelen namens u en in overleg met u.
- Beoordeling en doorspreken van de koopovereenkomst.
- Begeleiding bij de inspectie en notaris.
- Eventuele afwikkeling.
Het kopen van een woning is een belangrijke stap. Met de deskundige en objectieve begeleiding door de makelaars
van Alpha Makelaardij bent u verzekerd van een juiste aankoop.
Toelichtingsclausule NEN2580
Wij verzorgen een professionele opmeting van de woning, gebaseerd op de Branche-brede meetinstructie NVM
(waarbij de bouwnorm NEN2580 als uitgangspunt dient), en de plattegronden op Funda. De Meetinstructie is
bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Alpha Makelaardij BV is al sinds 1975 jaar actief op de huizenmarkt.
Wij bemiddelen bij aan- en verkoop, alsmede huur- en verhuur van woningen en bedrijfspanden. Voor een (NWWI)taxatie kunt u eveneens bij ons terecht. Graag zijn wij bereid één en ander in een vrijblijvend, persoonlijk
gesprek nader toe te lichten. Ook kunnen wij u dan informeren over ons complete servicepakket bij verkoop en/of
aankoop van een woning.
Kijk op onze website www.alphamakelaardij.nl of bel 0182 – 511 424 voor meer informatie of een afspraak met
één van de enthousiaste en deskundige adviseurs van Alpha Makelaardij.
Energielabel verplicht:
Het energielabel is verplicht bij de verkoop van elke woning. Het label is een letter van A tot en met G, waarvan A
de zuinigste en G de minst zuinige klasse voorstelt. Elke woning beschikt minimaal over een voorlopig energielabel.
Het voorlopig energielabel is een indicatie van de energieprestatie van een woning, gebaseerd op reeds bekende
gegevens zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar.
Met alleen dit voorlopige energielabel mag een woning niet worden verkocht. Om een woning te verkopen is er
een definitief energielabel nodig aan te vragen door de verkoper van de woning. Bij monumenten hoeft er geen
label te worden geleverd. De verkoper moet het label uiterlijk op de datum van eigendomsoverdracht bij de notaris
aan de koper ter hand stellen.
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