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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 460.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2002

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 180 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 149 m²

Inhoud 497 m³

Oppervlakte externe bergruimte 10 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

12,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 2

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja



> Kenmerken

Oriëntering West

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2019

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens



> Kenmerken

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Altijd al willen wonen in zo'n geweldige havenvilla aan het Jaagpad? Met 
een geweldig uitzicht op het water, een sfeervolle woonkamer met houten 
vloer en openslaande tuindeuren, 4 slaapkamers (mog.5), een balkon en 
een loggia, een luxe badkamer, zonnepanelen en een tuin op het westen? 
Dan moet je hier zeker een kijkje komen nemen! 







Begane grond:




Via de statige voordeur komen we in de lichte entree. Vanuit hier heb je 
toegang tot het toilet met fonteintje, de meterkast, keuken, trapopgang 
naar boven, en via de dubbele deuren tot de sfeervolle woonkamer. 

De woonkamer heeft een prachtig uitzicht op het water, dubbele 
openslaande tuindeuren aan de achterzijde en is voorzien van een mooie 
eikenhouten vloer.




De half open keuken is voorzien van een T-vormige opstelling met vast 
kookeiland en granieten werkblad. Met een 5-pits gasfornuis, afzuigkap, 
vaatwasser, koelkast en combimagnetron is de keuken van alle gemakken 
voorzien. 







Eerste verdieping:




Ook deze verdieping is voorzien van een mooie eikenhouten vloer. We 
vinden hier een ruime overloop met 3 slaapkamers en de badkamer.




Slaapkamer 1: ca. 4.14m x 3.63m, gelegen aan de voorzijde met schitterend 
uitzicht en toegang tot de loggia. Deze is gelegen op het oosten, dus hier 
kun je heerlijk van het ochtendzonnetje genieten.

Slaapkamer 2: ca. 4.14m x 3.41m, gelegen aan de achterzijde en met 
toegang tot het balkon, gelegen op het westen.

Slaapkamer 3: ca.2.90m x 2.32m, gelegen aan de voorzijde.




De luxe badkamer is uitgevoerd in antraciet en voorzien van een ligbad, 
inloopdouche, dubbele wastafel en toilet.







Tweede verdieping:




Slaapkamer 4: ca. 4.15m x 3.73m, voorzien van dakkapel, 
inbouwkasten en laminaatvloer.

Mogelijke slaapkamer 5: ca. 4.15m x 2.90m, voorzien van een dakraam 
en laminaatvloer. Momenteel is hier de opstelplaats voor de 
wasapparatuur en de omvormer voor de zonnepanelen.




De tuin is leuk aangelegd en gelegen op het westen. Er is een groot 
elektrisch zonnescherm en een buitenkraantje. In de tuin is een 
stenen berging, voorzien van elektra, en een achterom.







Algemeen:

Oplevering in overleg

20 zonnepanelen (2016)

Kozijnen hout

Schilderwerk 2021

CV-ketel 2019

Ouderslaapkamer met loggia

Mogelijkheid tot het creëren van een vijfde slaapkamer























































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond Eerste verdieping 3D



> Plattegrond Tweede verdieping



> Plattegrond Tweede verdieping 3D



> Plattegrond Berging



> Plattegrond Berging 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Jaagpad 31



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Met een geweldig uitzicht over het water en met 
scholen, voorzieningen en het van Bergenplein op 
loopafstand!



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen (luiken slaapkamer voorzijde) X

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages

- Jaloezieën / lamellen/plissé X

- Gordijnen slaapkamer achterzijde X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat/houten vloer X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

- Airconditioning X

- Quooker X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / fornuis X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

- Kast met schuifdeuren op slaapkamer tweede 
verdieping en losse kast op overloop tweede 
verdieping

X

- Kast in schuur en legplanken X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

- Waterslot wasautomaat X

- Sauna X

Telefoontoestel /-installatie

- Telefoontoestellen X

- Telefooninstallatie X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking hal X

- Voorzetramen X

- Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X

Kapstok begane grond X



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

+31 76 503 3000
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