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Bagijnenwaard 88, 2716 XB Zoetermeer 

 

 

€ 159.000,- k.k.
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Omschrijving 

 
GUNSTIG GELEGEN 3-KAMER-APPARTEMENT, GELEGEN OP DE VIERDE VERDIEPING MET BALKON, BOVEN 
WINKELCENTRUM MEERZICHT EN NABIJ NS-STATION.  
OP LOOP- EN FIETSAFSTAND BEVINDEN ZICH SCHOLEN, SPORT- EN RECREATIEMOGELIJKHEDEN.  
OPENBAAR PARKEERTERREIN VOOR DE DEUR !  
  
Leuk appartement op de vierde etage in de wijk Meerzicht boven het winkelcentrum met winkels als Jumbo, Kruidvat 
en Albert Heijn, apotheek, toko, restaurants etc.   
Openbare parkeergelegenheid voor de deur. Dichtbij uitvalswegen naar A4, A12, A13 en A20.  
  
Indeling:  
Begane grond:  
Hoofdingang. Afgesloten portiek met brievenbussen, videofoon en bellentableau.  
Lift en trappenhuis naar de eigen berging in de onderbouw en het op de vierde etage gelegen appartement.  
  
Vierde verdieping:  
Entree/hal met meterkast; toiletruimte met fontein en hoger toilet.   
Ruime woon-/eetkamer met laminaatvloer, half open keuken en toegang tot balkon (noordwest).   
De zonwering aan de voorzijde bij het balkon is elektrisch te bedienen; de half open keuken tussen woonkamer en 
slaapkamer heeft veel bergruimte en kastjes. Hier is losse keuken- apparatuur aanwezig zoals een elektrische oven 
met inductie kooplaat, een koelkast en een magnetron welke eventueel ter overname is. Het open gedeelte naar de 
woonkamer kan naast doorgeefruimte tevens als bar gebruikt worden.  
De badkamer is enige jaren geleden gemoderniseerd met lichte tegels en heeft een douche, vaste wastafel met 
spiegelkast, elektrische (huur)boiler en wasmachine-aansluiting. De wasmachine van het merk Bosch is eventueel ter 
overname.  
Aan de achterzijde bevinden zich 2 slaapkamers met laminaatvloer. De grotere slaapkamer heeft een schuifwandkast.  
Het appartement is goed onderhouden en is zonder al te veel kosten direct te betrekken.  
  
KORTOM: EEN WONING DIE ZEKER EEN BEZICHTIGING WAARD IS !  
  
Bijzonderheden:  
- Kadastrale gegevens: Zoetermeer F 1360 A514 (appartement) en F1360 A418 (berging)  
- Bouwjaar ca. 1972  
- Woonoppervlakte ca. 71 m2, inhoud ca. 225 m3  
- Elektra 4 groepen en kookgroep  
- Centrale verwarming via blokverwarming; warmwater via (huur)boiler Inventum 80 liter   
- VvE is actief en ingeschreven in Kamer van Koophandel.  
- Aandeel in de gemeenschap: 77/24.731  
- Maandelijkse bijdrage circa € 175,- voor reservering groot onderhoud en opstalverzekering  
- Energielabel E (voorlopig)  
- Berging in de onderbouw, circa 6 m2  
- Notariskeuze aan koper (binnen regio Haaglanden)  
- Oplevering in overleg, kan snel.  
  
De plattegronden en de verkoopbrochure kunt u downloaden van de website.  
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Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.   
Een vraagprijs dient volgens jurisprudentie opgevat te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.  
Bij de verkoop van dit object zijn de verkoopvoorwaarden van Driehoek Makelaardij van toepassing.  
De koopakte wordt opgesteld volgens de modelkoopakte van de makelaars beroepsvereniging met gebruikelijke en 
eventueel aanvullende clausules.  
In verband met het bouwjaar van de woning zal ongeacht de kwaliteit een ouderdoms- en materialenclausule in de 
koopovereenkomst worden opgenomen.
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Kenmerken 
 : € 159.000,00 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 225 m3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 71 m2 
Soort appartement : Portiekflat 
Bouwjaar : 1975 
Tuin : Geen tuin 
Garage : Geen garage 
Verwarming : Blokverwarming 
   

Locatie 
Bagijnenwaard 88  
2716 XB  ZOETERMEER 
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Plattegrond 
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Lijst van zaken (concept) 
 

Beschrijving zaken 
Blijft 

achter 
Gaat mee 

Overname 
(mogelijk) 

n.v.t 

Tuin 
Tuinaanleg/bestrating/beplanting     
Buitenverlichting     
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     
Tuinhuis/buitenberging     
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     
(Broei)kas     
Voet droogmolen     
Overige tuin, te weten: 
 -      
Woning  .  .  .  . 

Vlaggenmast     
Schotel/antenne     
Brievenbus     
(Voordeur)bel     
Alarminstallatie     
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie     
Rookmelders     
zonwering buiten     
Zonwering binnen     
Vliegenhorren     
Raamdecoratie, te weten: 
 - gordijnrails     
 - gordijnen/vitrages     
 - rolgordijnen     
 - losse horren/rolhorren     
-      
Vloerdecoratie, te weten: 
- vloerbedekking     
- laminaat     
- plavuizen     
-      
Warmtevoorziening, te weten: 
-      
CV met toebehoren (blokverwarming)     
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Beschrijving zaken 
Blijft 

achter 
Gaat mee 

Overname 
(mogelijk) 

n.v.t 

Thermostaat     
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling     
Airconditioning     
(Voorzet) open haard met toebehoren     
Allesbrander     
Kachels     
Isolatievoorzieningen     
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 
-      
Radiatorafwerking     
Schilderijophangsysteem     
Keukenblok met bovenkasten     
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
Magnetron, koelkast, oven      
Keukenaccessoires  .  .  .  . 

Diversen      
Verlichting, te weten:  .  .  .  . 

 -      
(Losse) kasten, legplanken, te weten:  .  .  .  . 

 -      
Vast bureau     
Spiegelwanden     
Wastafel     
Toiletaccessoires 
 -      
Badkameraccessoires  .  .  .  . 

 -      
Sauna met toebehoren     
Veiligheidsschakelaar wasautomaat     
Waterslot wasautomaat     
Overige 
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 
huurcontracten zijn over te nemen: 
Huurboiler Inventum 80 Liter – firma Delgas      
Overige zaken, te weten:  .  .  .  . 

Meubelen als tafel, stoel, bureau, bed etc. in overleg      

  .  .  .  . 

Opmerkingen 
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Toelichting  

 
 
 
 
BROCHURE 
 
Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Deze is bedoeld als 
uitnodiging om in gesprek te komen. 
 
  
 
BEDENKTIJD 
 
Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van consument een woning koopt, krijgt drie dagen bedenktijd om de 
koopovereenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen 
partijen opgemaakte en door beide partijen ondertekende akte (in kopie) aan aspirant-koper ter hand is gesteld, voor 
welke ontvangst aspirantkoper een ontvangstbevestiging ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van 
de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin tenminste twee dagen 
voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 
 
 
 

 


