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Raadhuislaan 17a 
Leimuiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vraagprijs: € 1.250.000,= k.k. 
Oplevering: in overleg 



 www.koppesmakelaardij.nl | T: 0172 43 45 61 | info@koppesmakelaardij.nl | @KoppesMakelaardij 
 

Vrijstaande villa (255 m2 woonoppervlakte incl. inpandige 
garage en wijnkelder) aan het vaarwater van De Drecht met 

een schitterend uitzicht over het polderlandschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rust & Ruimte! 
 

Heerlijk wonen aan het kabbelende vaarwater met alle denkbare luxe, dat kan in deze 
prachtige villa. Een riante woonkamer met open haard en grote glaspuien met openslaande 
deuren naar de tuin, een wens van velen die hier binnen handbereik is. De smaakvolle 
keuken met aansluitend een bijkeuken, een wijnkelder en een inpandige garage zijn allen 
aanwezig in deze villa. Maar liefst 6 slaapkamers en 2 badkamers completeren het geheel. 
Aantrekkelijke extra’s zijn de steiger met aanlegmogelijkheid voor uw sloep aan de prachtig 
aangelegde tuin op het zuiden, een directe ligging aan het vaarwater van De Drecht en de 
wijnkelder die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. Op eigen terrein is parkeer-
mogelijkheid met ook nog een grote inpandige garage.  
 
Aan de achterzijde onbelemmerd uitzicht over het Groene Hart op zijn mooist!  
De Drecht, weilanden en het lintdorp Rijnsaterwoude maken het geheel tot een per seizoen 
veranderend schilderachtig tafereel. Evengoed bent u binnen enkele minuten in het gemoe- 
delijke, vernieuwde dorpshart van Leimuiden. De kern van Leimuiden beschikt over een 
uiteenlopend aanbod van winkels en een nieuw aangelegde binnenhaven.  
Vanuit het dorpshart heeft u een hele goede aansluiting op de uitvalswegen in de Randstad. 
Binnen 1 autominuut rijdt u de N207 op en binnen 5 autominuten rijdt u de A4 op, kortom alle 
grote steden en luchthaven Schiphol en het strand van Noordwijk zijn binnen handbereik.   
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De indeling is als volgt, de begane grond: 
 
Via de eigen oprit bereikt u de entree van de woning. De hal geeft direct weer wat deze villa in zich 
heeft: ruimte, licht en luxe. De plavuizenvloer wordt ondersteund door vloerverwarming en in het 
plafond zijn dimbare inbouwspots geïntegreerd. De garderobe nis is praktisch aan het zicht onttrok-
ken, evenals de toiletruimte met het zwevende toilet en een fonteintje. Middels fraaie dubbele 
deuren met roedeverdeling heeft u toegang tot de woonkamer. Een fraai detail: de roedeverdeling 
komt overeen met de roedeverdeling in de kozijnen aan de buitenzijde van de woning. 
 
Op het eigen terrein is parkeermogelijkheid met een laadpaal en een riante garage. Aan de achter-
zijde van de garage bevinden zich de aansluitingen ten behoeve van de wasmachine, droger en een 
spoelbak met warm en koud stromend water. 
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De riante living is thans ingedeeld met meerdere zithoeken en een eethoek gericht op de eigen 
tuin/het polderlandschap. De vele ramen en openslaande deuren bieden de lichtinval van het 
zuiden en zorgen voor een prachtige lichte ruimte. In de avonduren kunt u gebruik maken van 
het dimbare lichtplan, wat een fijne ambiance creëert.   
 
Daarbij is er een designer gashaard aanwezig die de sfeer doet versterken, deze verbindt op 
harmonieuze wijze de zithoeken met elkaar. De openslaande deuren bieden toegang tot de tuin, 
waardoor er op mooie dagen een prettige verbinding met de zonneterrassen is.  
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De keuken:  
 
De keuken aan de voorzijde is ruimtelijk opgezet met houten fronten, 
een granieten werkblad met een bijbehorende achterwand en heel veel 
praktische kastruimte.  
Vanuit de keuken is er toegang tot de bijkeuken. In de bijkeuken is veel 
bergruimte en een deur naar buiten. 
 
De keuken is voorzien van de volgende inbouwapparaten: 

• een 4-zones inductiekookplaat en gas wokbrander 
• een design afzuigkap 
• een oven 
• een magnetron 
• een vaatwasser 
• een koel-/vriescombinatie  
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Vanuit de entreehal maakt het hardhouten trappenhuis de wijnkelder en de eerstvolgende 
verdieping toegankelijk. In de kelder kunt u als een echte wijnliefhebber uw wijnen 
presenteren en bewaren zoals u het altijd al zou willen.  
 
Op de 1e verdieping treft u de 4 slaapkamers, waaronder de woningbrede master bedroom 
aan de achterzijde. Deze ruimte beschikt over ca. 29 m2 gebruiksoppervlakte (!) met airco  
en openslaande deuren naar het betegelde dakterras. Vanaf hier heeft u een adembenemend 
uitzicht over het Groene Hart.  
De overige 3 slaapvertrekken zijn ca. 8, 13 en 18 m2 groot. Het slaapvertrek van 18 m2 
bevindt zich boven de garage. Deze kamer beschikt over speelse, schuine plafonds met een 
bergvliering en ontvangt aan weerszijden lichtinval d.m.v. de dakkapel en het Velux dakraam. 
Ook is hier de vliering toegankelijk middels een vlizotrap.  
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De badkamer:  
 
De badkamer heeft riante lengte x breedtemaatvoering. Hierdoor is de ruimte van alle gemakken 
voorzien:  

• een breed wastafelmeubel met bijbehorende spiegelkast  
• een royaal half vrijstaand hoekbad  
• een doucheruimte met glazen douchedeur en stoom + massage functie  
• een 2e vrij hangend wandcloset  
• handdoekradiator 
• comfortabele vloerverwarming  
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De 2e verdieping:  
 
Via de hardhouten trapopgang bereiken wij 
de 2e verdieping van de villa.  
Bij bovenkomst bent u op de overloop en 
bereikt u de 2 slaapvertrekken (12 en 15 m2 
groot) en de 2e badkamer.  
 
Het slaapvertrek aan de achterzijde is 
vergroot met een dakkapel en de kamer aan 
de voorzijde heeft een karakteristiek, rond 
raam. Beide ruimten beschikken over 
airconditioning en ingebouwde kastruimte.  
 
De 2e badkamer is efficiënt gerealiseerd met 
een douchehoek en een wastafel.  
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De buitenruimte:  
 
De tuin past perfect bij de villa en is hierdoor in de zomerdagen een prachtig verlengstuk.  
De verschillende terrassen bieden diverse fraaie vergezichten over het achterliggende 
polderlandschap. De tuinverlichting en de elektrisch bedienbare zonwering maakt het hier 
heerlijk vertoeven. Daarnaast is de tuin voorzien van een door een computer aangestuurde 
beregeningsinstallatie. De openslaande deuren bieden een naadloze verbinding tussen de 
binnen- en buitenruimte. De composiet steiger biedt een ruime aanlegmogelijkheid voor uw 
eigen boot of sloep.  
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Bijzonderheden:  
 
Bouwjaar : 1999 
Woonoppervlakte : 203 m2 

Overige inpandige ruimte : 53 m2 
Inhoud : 850 m3 
Gebouwgebonden buitenruimte : 14 m2 

 
 
Bijzonderheden:  
 

• Het schilderwerk is afgelopen zomer door een erkend bedrijf uitgevoerd 
• De entreehal, de woonkamer, de keuken en de badkamer op de 1e verdieping zijn 

voorzien van comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming  
• De villa is voorzien van een waterontharder  
• De voor- én achtertuin zijn voorzien van een door een computer aangestuurde 

beregeningsinstallatie 
 
 
Kadastrale gegevens:  
 
Gemeente      : Leimuiden 
Sectie     : A 
Nummer      : 3268 
Grootte     : 3 are en 23 centiare 
 
 
Technische gegevens:  

 
Cv installatie / warmwater : Combiketel: Nefit HR Trendline II, bouwjaar: 2015 
Isolatie     : Volledig geïsoleerd 
Elektrische installatie   : 15 groepen, 3 aardlekschakelaars en 2 krachtstroomgroepen  
Energielabel:     : A 
 
 
 
 
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.    


