Galgerwaard 15, 3621 LW Breukelen
Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Schep Makelaardij
Lopikerplein 2
2871 AN, SCHOONHOVEN
Tel: 0182-383038
Fax: 0182-386867
E-mail: schoonhoven@schep.nl
www.schep.nl

Omschrijving
Op deze geweldige plek op een perceel ruim 300 m2 met uitzicht naar de horizon staat een
geschakelde ruime woning. Aan de achterzijde heeft de woning een glazen pui over de gehele
breedte. Aan deze glazen wand ligt een heerlijk terras waar de zon de middag en de avond schijnt.
Het betreft een huis “with a view” naast het geweldig panorama, biedt de woning veel ruimte met een
woonoppervlakte van 264 m2 en een inhoud van 645 m3.
Naast het uitzicht, is het plekje ook bijzonder omdat je binnen 2 minuten op de A2 zit, binnen 15
minuten kunt u in Amsterdam of Utrecht zijn. Het treinstation van Breukelen binnen 5 minuten
fietsen. Centraler in Nederland kan haast niet.
BEGANE GROND:
Na een 10 meter diepe voortuin waar u met gemak 2 auto’s op eigen terrein kunt parkeren, komt u op een
voorterras met de ochtendzon. Via de voordeur komt u in een royale hal, in de hal is een trap naar de
verdieping, een ruim toilet met fontein en een flinke bergkast, ook is in de hal een meterkast gesitueerd.
Vanuit de hal komt u eerst in de keuken, in de keuken staat een los eiland als extra werkblad, verder een
keramische 5 pits kookplaat, een glazen afzuigkap en brede lades en een natuurstenen werkblad. Uiteraard
zit er ook een vaatwasser, combi magnetron/oven en koelkast in. De vloer van de keuken en de hal is van
een mooie keramische tegel.
Met een ruime doorgang is de keuken afgescheiden van de zeer grote woonkamer (circa 72 m2), de
woonkamer heeft een gashaard en een fraaie Frans eiken parketvloer.
Het mooiste van de living is uiteraard het panorama omdat er over de gehele breedte van de woning een
glazen kozijn is aangebracht, daarmee wordt het landelijk buiten wonen met binnen. Het terras is ruim 8
meter diep en is heerlijk rustig.
EERSTE VERDIEPING:
Vanuit de ruime overloop zijn er 3 zeer grote slaapkamer te bereiken, twee slaapkamers hebben een
separate kledingkamer. De twee achterste slaapkamers grenzen aan een mooi dakterras. Aan de voorkant
van het huis is ook de zeer grote badkamer gesitueerd.
Doordat de badkamer erg groot is en de aangrenzende slaapkamer een grote kleedkamer erbij heeft, kunt u
eenvoudig een extra slaapkamer creëren.
Via een vlizotrap kan de bergzolder bereikt worden, in het midden van de zolder is de stahoogte 2,10 m1.
De zolder heeft een stempel van 5,12 bij 10,90 m2 ook komt er op de zolder fraai daglicht naar binnen,
eigenlijk een veel te mooie ruimte om als bergzolder te gebruiken.
Bij de woning is separaat ook een garage te koop.
BIJZONDERHEDEN:
* Fraai uitzicht over weiland en sloot.
* Ligging vaarwater, A2 en treinstation
* Veel mogelijkheden tot recreatie in de omgeving
* Woonoppervlakte circa 264 m2
* Inhoud circa 645 m3
* Woonkamer van 72 m2!
* Heerlijke woon- en leefplek
* Wonen buiten de bebouwde kom met buren.
* Garage optioneel te koop
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Kenmerken
Vraagprijs
Soort
Type woning
Aantal kamers
Inhoud woning
Perceel oppervlakte
Gebruiksoppervlakte
woonfunctie
Soort woning
Bouwjaar
Ligging
Tuin
Garage
Verwarming
Isolatie
C.V.-ketel

€ 485.000,00
Woonhuis
Geschakelde woning
6 kamers waarvan 4 slaapkamer(s)
645 m3
300 m2
264 m2
Eengezinswoning
2004
Aan water, aan rustige weg, vrij uitzicht, beschutte ligging, buiten
bebouwde kom, aan vaarwater
Achtertuin
Geen garage, optioneel te koop
C.V.-Ketel
Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas
Gas gestookt combiketelEigendom

Locatie
Galgerwaard 15
3621 LW BREUKELEN
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Foto’s zijn van de woning ernaast en kloppen niet met de werkelijkheid
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Kadaster
Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort

Galgerwaard 15
3621 LW Breukelen
Breukelen
L / 1301 gedeeltelijk
Circa 300 m2
Volle eigendom
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Plattegronden
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Bestemmingsplan
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Bijlage
Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. Uiteraard zijn de
eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw reactie - positief of negatief - die horen wij graag van u!

HOOFDLIJNEN BIJ DE VERKOOPPROCEDURE
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met de makelaar.
2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en alle overige
voorwaarden, zal er een koopakte worden opgemaakt conform het NVM-model.
3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt geaccepteerd, geldt dit voor
een periode van circa 4 weken.
4. Indien van toepassing zal de zgn. ouderdomsclausule in de koopakte worden opgenomen: Koper
verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) meer dan jaar oud zijn, wat inhoudt dat
de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe
woningen. Verkoper staat niet in voor de fundering, vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas,
de riolering en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden
geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3. (van de koopakte) omschreven (woon) gebruik
en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart koper de verkoper voor bekende en
onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.
5. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare
gebreken (voorzover bij de verkopende partij niet bekend), heersende en lijdende erfdienstbaarheden,
kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Baten en lasten worden
door de notaris naar rato verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht.
6. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen wordt door koper bij
ondertekening van de koopakte een waarborgsom gestort bij de notaris ten bedrage van 10 % van de
koopsom. In plaats van de waarborgsom kan koper een schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze
bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.
7. Plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. 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.
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8. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al dan niet na een uitgevoerd
grond- en/of grondwateronderzoek- met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor
rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper.
9. Er kan sprake zijn van roerend goed waarbij het fiscaal van belang is dat partijen overeenstemming
bereiken over de splitsing van de koopsom.
10. Rechtsgeldige koopovereenkomst pas na ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen de
particuliere verkopers en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop.
Er is pas sprake van rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere
koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgelijk Wetboek.
Dit betekent dat verkoper uit juridisch oogpunt kan ingaan op het voorstel van partij 2. Er bestaan voor de
verkoper drie mogelijkheden:
I)

Verkoper zet zijn handtekening onder de koopovereenkomst met u als koper en gaat niet in op
het bod van partij 2.

II)

Verkoper stelt u op de hoogte van de nieuwe gegadigde, partij 2. Over de hoogte en de
voorwaarden van het voorstel van partij 2 worden aan u geen mededelingen gedaan. Vervolgens
geeft verkoper u en partij 2 de gelegenheid om een nieuw bod uit te brengen binnen een nader te
bepalen termijn. Daarna beslist verkoper welk bod hij accepteert dan wel met welke partij hij
verder in onderhandeling treedt.

III)

Verkoper neemt afscheid van u. Verkoper treedt in onderhandeling met partij 2 dan wel
accepteert het bod van partij 2.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de situatie vereist,
kunnen door verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig zijn genoemde hoofdlijnen nader
uit te werken in de koopakte/akte van levering.
Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan, aan onjuistheden en/of
onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.
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