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Omschrijving

VRIJSTAAND WONEN AAN DE RAND VAN NOORDWIJK! 




Nieuw te bouwen villa op een perceel grond van maar liefst 540 m². De te bouwen villa ligt in een kleinschalig project 
waar in totaal 3 villa's worden gebouwd. De 3 woningen delen met elkaar een binnenterrein/toegangsweg dat wordt 
afgesloten via een eigen elektrisch bedienbare toegangspoort. 




De bouwvergunning is al verleend en de planning is om in september van dit jaar met de bouw aan te vangen. De 
oplevering wordt zo'n 9-12 maanden later verwacht. In overleg met de aannemer kunnen nog diverse wijzigingen 
worden doorgevoerd. De woning heeft een woonoppervlakte van ca. 174 m² en wordt voorzien van een individuele 
warmtepompinstallatie. Dat betekent gasloos en energiezuinig verwarmen. De woning beschikt over laag temperatuur 
vloerverwarming en -koeling in de gehele woning! Rondom v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas en ruimte voor 
twee auto's op eigen terrein. De woning wordt geheel uitgevoerd met houten binnendeurkozijnen zonder bovenlicht 
en voorzien van stompe deuren. De wanden worden behang klaar opgeleverd.




Indeling: 

Begane grond:

Entree, royale hal met garderoberuimte, meterkast en modern volledig betegeld ruim toilet (vrijhangend) met 
fonteintje. Trapopgang naar de verdieping waaronder een trapkast. De zeer royale en zonnige woonkamer bevindt 
zich aan de zuid-westkant en is voorzien van veel glas tot aan de vloer en openslaande deuren naar de tuin. De 
woonkeuken geeft u als bewoner de gelegenheid om lang te tafelen. De grootte van de woonkeuken biedt ruimte 
voor een fraaie keuken met kook- en/of spoeleiland en een royale tafel. Oók vanuit de keuken toegang naar de tuin. 
Via de keuken bereikt u de bijkeuken met de aansluiting voor de wasapparatuur en de warmtepomp. Tevens deur 
naar buiten aan de kant van de te realiseren parkeerplaatsen. 

1e verdieping: overloop met volledig betegeld separaat toilet (vrijhangend) met fonteintje, technische ruimte met 
wtw-intallatie, masterbedroom en 3 overige slaap-/kantoorkamers. Vanuit de middelste slaapkamer is de vliering 
bereikbaar met een vlizotrap. Volledig betegelde badkamer met ligbad, douche voorzien van draingoot en wastafel. 

Zolder: de bergzolder die via een vlizotrap bereikbaar is loopt over de gehele verdieping.




De artist-impression(s) zijn indicatief. Aan de artist-impression(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Ook de 
kleuren in de artist-impression(s) kunnen mogelijk niet geheel representatief zijn voor de werkelijk toe te passen 
kleuren in de woning.  




FAQ

Wat is de planning qua start bouw en oplevering? 

De start van de bouw is gepland voor september 2022. Verwachte oplevering ca. 9-12 maanden later. 




Wordt er een berging gerealiseerd?

Voor een berging (met veranda) is een stelpost opgenomen van € 10.000,- incl. btw. Met de aannemer kunt u de 
mogelijkheden voor een berging bespreken. 

 

Krijgt de woning een gasaansluiting? 

Nee, de woning krijgt geen gasaansluiting. 

 

Worden er standaard zonnepanelen aangebracht? 

Op het dak worden 9 PV-panelen aangebracht.

 

Voor een compleet overzicht van de materialen, afwerking- en opleverniveau verwijzen wij u naar de Technische 
Omschrijving.
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Kenmerken
Vraagprijs : € 1.090.000,- v.o.n.

Soort : nieuwbouw

Type woning : vrijstaande woning

Aantal kamers : 5

Inhoud woning : 615 m³

Perceel oppervlakte : 540 m²

Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 174 m²

Soort woning : villa

Bouwjaar : 2022

Ligging : in woonwijk, vrij uitzicht

Tuin : tuin rondom

Verwarming : vloerverwarming geheel, warmtepomp, warmte terugwininstallatie

Isolatie : volledig geisoleerd

Energielabel : A+++

Locatie
Herenweg 76

2201 AL NOORDWIJK
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Foto's
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Aanvullende informatie

Brochure 

Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Deze is bedoeld als 
uitnodiging om in gesprek te komen. Bij de verkoop van een woning gebouwd voor 1990 wordt standaard een 
ouderdomsclausule in de koopakte opgenomen. 





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. 



De Hypotheekshop Noordwijk
Duidelijk verhaal
Vrijblijvende kennismaking incl. berekening 



 Wij nodigen u graag uit contact met ons op te nemen voor een - geheel vrijblijvende - afspraak. 
In dit gesprek berekenen wij hoeveel u kunt lenen en wat de maandlasten ongeveer zullen zijn. 
We lichten onze werkwijze verder toe, waarbij we laten zien dat uw belang bij ons centraal staat. 
Tot slot leggen wij uit hoe wij de beste én voordeligste hypotheek en/of verzekering voor u 
vinden. Wij hopen dat dit eerste gesprek u voldoende vertrouwen geeft om De Hypotheekshop 
Noordwijk in te schakelen om de hypotheek voor u te regelen. 





De beste hypotheek voor u 

De Hypotheekshop Noordwijk vergelijkt de hypotheekrente én voorwaarden bij bijna alle banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen. Dit doen wij zowel de grote marktpartijen zoals Rabobank, 
ING, Abn Amro, Aegon, Delta Lloyd en vele anderen, maar ook bij de kleinere partijen zoals het 
Philips Pensioenfonds en Attens. Door alle aanbieders te vergelijken vinden wij het beste 
hypotheek-aanbod uit de markt voor u. 

Contactgegevens:

Nieuwe Zeeweg 64

2202 HB Noordwijk

T  071 - 36 499 57

I   www.hypotheekshop.nl/noordwijk

E  noordwijk670@hypotheekshop.nl

"Samen op weg naar

      de beste hypotheek"





Kantoor Noordwijk

Nieuwe Zeeweg 68

2202 HB Noordwijk

T. 071 - 36 420 90

Kantoor Katwijk

Noordeinde 1

2225 CS Katwijk

T. 071 - 40 620 10 

Kantoor Lisse

Grachtweg 75

2161 HM Lisse

T. 0252 - 430 900
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