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De Fuik 32 
Nieuwkoop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vraagprijs: € 599.000,= k.k. 
Oplevering: in overleg 
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Bijzonder! Een unieke vrijstaande woning met een ligging aan 
het polderlandschap   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Deze mooie vrijstaande woning ligt aan de rand van Nieuwkoop in de kindvriendelijke woonwijk 
‘Rietlanden’. De locatie van de woning is werkelijk schitterend: aan de achterzijde heeft u een 
blijvend, vrij uitzicht over het polderlandschap, richting Aarlanderveen. Voor de woning is een 
nagenoeg autoluw woonerf met voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast vindt u in de directe 
woonomgeving verschillende speeltuinen voor kinderen, diverse (basis)scholen en sportvelden.  
 
Een impressie van De Fuik 32:  
 

• Een vrijstaande woning op een perceel van ca. 356 m2  
• Gelegen in een populaire en geliefde wijk 
• Een ruime, L-vormige woonkamer, voorzien van een openhaard 
• Een ruime keuken met diverse inbouwapparatuur  
• Een prachtige serre uit 2010, van ca. 18 m2 groot 
• Sanitaire ruimten: badkamer en toilet in voorjaar 2022 vernieuwd 
• 4 slaapkamers, waarvan de hoofdslaapkamer beschikt over een eigen inloopkast 
• Levensloopbestendig: de woning beschikt over 1 slaapkamer en de badkamer op de 

begane grond 
• De woning beschikt over 10 zonnepanelen met een omvormer en 3840 Wp  
• Mogelijkheid voor het parkeren van meerdere auto’s op eigen terrein 

 
Binnen 5 fietsminuten bent u in het (deels) vernieuwde dorpscentrum van Nieuwkoop. Het 
centrum is ingericht met een variërend winkelaanbod, denk aan: supermarkten, (vers)winkels, 
een drogisterij en diverse horecagelegenheden. Daarbij is Nieuwkoop een populaire locatie voor 
water-/natuurliefhebbers dankzij de ‘Nieuwkoopse Plassen’. Het natuurgebied is 1.400 ha. groot 
en biedt voor ieder wat wils. Vanuit Nieuwkoop verplaatst u zich gemakkelijk via Noorden naar 
Woerden en evengoed bent u binnen 10 minuten in Alphen aan den Rijn en binnen ca. 30 
minuten in Amsterdam. 
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Wonen aan De Fuik… 
 
…Is wonen direct aan een polderlandschap met een prachtig weids 
uitzicht over het groen, het hele jaar door. 
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De indeling is als volgt, de begane grond: 
 
U bereikt de entree van de woning via een diepe voortuin met parkeergelegenheid op eigen 
terrein die de mogelijkheid biedt aan meerdere auto’s.  
 
Bij binnenkomst wordt u ontvangen in een ruim opgezette entreehal. De ruime hal biedt veel 
ruimte voor onder andere een garderobe en beschikt over een neutrale afwerking. Vanuit de hal 
zijn de woonkamer, de keuken, de bovenverdieping, de toiletruimte, de badkamer en de berging 
te bereiken. Daarnaast vindt u in de hal de meterkast en de trapkast. De volledige begane grond 
is voorzien van vloerverwarming.    
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De woonkamer: 
 
Via een klassieke binnendeur met glas bereikt u de ruime woonkamer met open keuken. Het is 
een ruimte met prettige afmetingen en een neutrale afwerking. Het zitgedeelte bevindt zich 
momenteel aan de achterzijde van de woning. Hier is tevens een sfeervolle openhaard aanwezig. 
 
Deze ruimte, net als de keuken aan de voorzijde, is voorzien van comfortabele vloerverwarming 
als hoofdverwarming. Daarnaast beschikt de woonkamer over een airco met zowel koeling als 
verwarming, wat zorgt voor een prettig leefklimaat. 
Op de vloer ligt een neutrale, crème tegelvloer en de ruimte is afgewerkt met een neutrale 
wandafwerking. Vanuit de woonkamer bereikt u aan de achterzijde de serre die grenst aan de 
achtertuin.   
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De keuken:  
 
Aan de voorzijde van de 
woonkamer vindt u de keuken.  
De keuken is uitgevoerd in een  
U-opstelling, in landelijke stijl.  
 
De keuken is voorzien van de 
navolgende inbouwapparatuur: 
 

• Koel-/vriescombinatie 
• Vaatwasser 
• 4-pits gaskookplaat 
• Oven 
• Afzuigkap 

 
Vanuit de keuken heeft u aan de 
voorzijde een prettig uitzicht op 
het woonerf. 
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De serre:  

Vanuit de woonkamer bereikt u via de openslaande deuren aan de achterzijde de aangebouwde 
serre. De serre is een fraai verlengstuk van de woonkamer (18 m2 groot) en biedt een tweede 
zithoek met een heerlijk uitzicht op de achtertuin en het achtergelegen polderlandschap. De serre 
is voorzien van een op afstand bedienbare Gumax horizontale rolzonwering. Deze bestaat uit zes 
banen die elk afzonderlijk van elkaar bediend kunnen worden. Naast deze horizontale zonwering 
is de serre ook voorzien van verticale screens aan de achterzijde.  
 
De serre is in 2010 gerealiseerd met een glazen schuifwand, hierdoor kunt een gedurende een 
lange periode van het jaar heerlijk van het buitenleven genieten. 
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In 2013 is de vierde slaapkamer gerealiseerd op de begane grond. Deze slaapkamer 
is door de huidige bewoners in gebruik als hoofdslaapkamer. De slaapkamer beschikt 
over een oppervlakte van ca. 9 m² met inloopkast. Daarnaast heeft u vanuit deze 
kamer via een schuifpui direct toegang tot de achtertuin. Hierdoor is deze kamer op 
diverse manieren te gebruiken, denk hierbij bijvoorbeeld aan een thuiswerkkamer. 
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De sanitaire ruimten: 
 
Vanuit de hal heeft u toegang tot de moderne toiletruimte en badkamer. De badkamer en het 
toilet zijn in het voorjaar van 2022 vernieuwd en van alle gemakken voorzien. De badkamer is in 
zijn geheel vernieuwd en voorzien van wand- en vloertegels in een houtlook. 
 
De badkamer is van de volgende gemakken voorzien:  
 

• Een inloopdouche met stortdouche en een glazen scheidingswand 
• Modern en strak wastafelmeubel met 2 waskommen 
• Een spiegelkast met verlichting en verwarming 

 
De ruimte is daarnaast voorzien van een raam wat een fijne lichtinval creëert en de ruimte doet 
ventileren. De toiletruimte is voorzien van een zwevend wandcloset, een fonteintje en een 
inbouwkastje.   
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De 1e verdieping:  
 
Via de gestoffeerde trap in de hal komt u op de eerste verdieping. Deze verdieping is ingericht 
met 3 slaapkamers, de 2e toiletruimte en de technische ruimte.  
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De slaapkamers: 
 
Alle slaapkamers zijn van een mooi formaat, circa 11, 8 en 8 m² groot. De twee slaapkamers op 
het noordoosten zijn vergroot door middel van een dakkapel en bieden de mogelijkheid om bij 
elkaar betrokken worden en om te kunnen bouwen tot één grote slaapkamer. Via de slaapkamer 
van 11 m2 bereikt u de 2e toiletruimte (voorzien van een fonteintje) en de ingebouwde kast. 
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De achtertuin:  
 
Het volledige perceel rondom de woning is 
uitstekend onderhouden. De achtertuin is 
ingericht met een gazon, verschillende 
zonneterrassen en bovenal veel groen.  
De planten en bomen zorgen voor een 
natuurlijke scheiding tussen de omringende 
percelen en waarborgen de privacy.  
Er bevindt zich tevens een blokhut voor alle 
tuinspullen. 
 
En een echt pluspunt van de woning: het 
fenomenale uitzicht op het achterliggende 
polderlandschap! 
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Bijzonderheden:  
 
Bouwjaar : 1987 
Woonoppervlakte : 126 m2 

Overige inpandige ruimte : 8 m2 
Inhoud : 385 m3 
Bergruimte : 6 m2 

 
Bijzonderheden:  
 
• De zonnepanelen en omvormer zijn opgenomen in de vraagprijs. De jaarlijkse opbrengst  

ligt tussen de 3.400 en 4.000 Kwh 
• De cv-ketel wordt jaarlijks onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf 
• De begane grond, excl. slaapvertrek en garage zijn voorzien van vloerverwarming 
• In september 2022 is het aanwezige rookkanaal geveegd/gereinigd 
• Het buitenschilderwerk is van 2019 
• In 2013 is de garage verbouwd tot bergruimte + slaapvertrek met aansluitend een 

inloopkast  
• In 2010 is de serre gerealiseerd 
• De zonwering van de serre is van 2020 

 
Kadastrale gegevens:  
 
Gemeente      : Nieuwkoop 
Sectie     : A 
Nummers      : 5709 en 6764 
Grootte     : 2 are en 83 centiare woning en 73 centiare extra grond 
 
Technische gegevens:  

 
Cv installatie / warmwater : combiketel: Vaillant HR 107, bouwjaar: 2017 
Isolatie     : Muur- en dakisolatie + dubbel glas  
Elektrische installatie   : 5 groepen, 1 aardlekschakelaar en 1 kookgroep 
Energielabel:     : B 
 
 
Woningwinkel Alphen aan den Rijn Administratiekantoor Hazerswoude-Rijndijk
 
Julianastraat 133 
2405 CG Alphen aan den Rijn 

 
Da Costasingel 3 
2394 BG Hazerswoude-Rijndijk

 
 
Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden. Deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echt 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 
gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.   
Bijzondere bepaling: Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en wordt gedaan onder voorbehoud (schriftelijke) 
goedkeuring en ondertekening door (directie)eigenaar/eigenaresse/opdrachtgever.    
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WAT U VERDER NOG MOET WETEN...  
 
 
Hypotheek: Bent u geïnteresseerd in deze woning en wilt u meer weten over de maandlasten 
en de mogelijkheden van een hypotheek dan willen wij u graag vrijblijvend verder informeren.  
Na een persoonlijk gesprek met één van onze erkende hypotheekadviseurs weet u exact wat de  
netto maandlasten van deze woning zijn. Onze kracht daarbij is dat u bij ons een keuze kunt 
maken uit vrijwel alle hypotheekverstrekkers van Nederland. Indien u een vrijblijvend advies wilt 
over de hypotheek dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
 
Waarde van uw huidige woning: Indien u de financiële kant van de aankoop van deze 
woning of een andere woning op een rij gaat zetten, dan hoort daar ook een inschatting van de 
waarde van uw eventuele huidige woning bij. U kunt een afspraak maken met één van onze 
makelaars voor een vrijblijvende prijsindicatie van uw huidige woning – dan weet u waar u aan 
toe bent. 
 
In het geval u in onderhandeling gaat en het eens wordt over de prijs, opleveringsdatum en 
eventuele andere voorwaarden, maken wij als verkopend makelaar de koopovereenkomst op 
conform het NVM-model. Hierin zijn onder meer de volgende clausules opgenomen: 
 
Notaris: tenzij anders vermeld, kiest koper een notaris voor het passeren van de koopakte. 
 
Oplevering: de woning dient te worden opgeleverd in de staat waarin zij zich bevond ten tijde 
van de bezichtiging, leeg en ontruimd behoudens de meeverkochte roerende goederen met alle 
zichtbare en onzichtbare gebreken en bijbehorende rechten, heersende/leidende erf 
dienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 
daarvan. 
 
Baten en lasten: op het moment van eigendomsoverdracht bij de notaris komen alle baten en 
lasten, verschuldigde canons voor rekening van koper. Alle lopende baten, lasten e.d., met 
uitzondering van het deel feitelijk gebruik van de onroerende-zaakbelasting, worden door de 
notaris verrekend naar rato. 
 
Waarborgsom: tot zekerheid van verkoper voor nakoming van de verplichtingen door koper dient 
koper uiterlijk binnen 5 weken na tot stand komen van de koopovereenkomst een waarborgsom 
te storten op de derdenrekening van de notaris, ter hoogte van 10% van de koopsom In plaats 
van deze waarborgsom kan koper een onvoorwaardelijk afgegeven schriftelijke bankgarantie 
doen stellen van een in Nederland gevestigde bankinstelling. 
 
Bouwkundige keuring: indien de woning bouwkundig gekeurd is, verklaart koper bekend te zijn 
met de inhoud van het bouwkundige rapport. 
 
Asbest: Met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van asbest verklaart koper ermee bekend 
te zijn, dat het ten tijde van de bouw en/of verbouwingen en renovaties van woningen vóór 1993 
normale praktijk was asbesthoudende materialen te verwerken. Bij eventuele verwijdering 
hiervan dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper 
verklaart hiermee bekend te zijn en aanvaardt de eventuele aanwezigheid van die materialen in 
of aan het verkochte en zal de verkopende partij in deze niet kunnen aanspreken.    


