OUDIJK
MAKELAARDIJ

Joh. Oudijk & A.J. Oudijk
register-makelaars &
register-taxateurs

gespecialiseerd in bemiddeling
en dienstverlening bij agrarische
bedrijven & landelijk wonen.








koop en verkoop
taxaties
bedrijfsovername / beëindiging
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WADDINXVEEN
WILLEM DE RIJKELAAN 22
Nette 3 kamer appartement op de 2e verdieping op een fraaie en
centrale ligging in Waddinxveen.
Centraal gelegen in de 'Oranjewijk' dichtbij winkels, scholen en uitvalswegen.
Bouwjaar 1961, inhoud circa 150 m³ en woonoppervlakte van circa 60 m².
Starters opgelet !
Zonnig terras
Royale woonkamer met luxe open keuken.
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Centraal gelegen 3-kamer appartement met twee balkons.
In 2019 compleet gerenoveerd: compleet gestuct/betegeld, volledig voorzien van
nieuwe elektra en waterleidingen.
Op loopafstand van winkels en scholen met aan de overkant een plantsoen.
Indeling:
Entree complex via een afgesloten portiek met intercom, toegang tot de berging en
het trappenhuis.
Bij binnenkomst in het appartement komt u in de hal met een inbouwkast,
meterkast en toilet.
Het betreft een 3-kamer appartement met 1 slaapkamer en een werkkamer. Beiden
met toegang tot een balkon.
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Royale luxe woon- en eetkeuken met bar. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur: o.a. vaatwasser, combi-oven, inductie-kookplaat en vriezer.
Luxe betegelde badkamer met wastafel en doucheruimte.
Lichte woonkamer.
Bijzonderheden:
Het appartement is voorzien van een c.v. combiketel opstelling (2019) en fraaie
laminaat vloerafwerking. Het heeft een 3x25 Ampère aansluiting, in tegenstelling
tot de gebruikelijke 1x van de overige appartementen. Hierdoor kunnen bijv.
droger, oven, wasmachine en kookplaat gelijktijdig aan staan.
Parkeergelegenheid voor de deur.
VVE bijdrage ca. EUR 95,-- per maand.
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Gezien meerdere kandidaten belangstelling hebben voor het appartement, is er
besloten om deze per inschrijving te verkopen.
Er zijn twee kijkmomenten:
Woensdag 6 april 2022 tussen 16.00 en 19:00 uur.
Donderdag 7 april 2022 tussen 16.00 en 19.00 uur.
Per email kunnen nadere stukken aan u toegezonden worden zoals o.a.: brochure,
eigendomsakte, vve-checklist met roerende zakenlijst, vragenlijst, VVE stukken
met balans 2020 en splitsingsakte.
Ingeval u belangstelling heeft, verzoeken wij u vriendelijk om uiterlijk maandag
11 april 2022 voor 13.00 uur uw éénmalige eindbieding per email aan ons kenbaar
te maken.
Uw eindvoorstel ontvangen wij graag middels het inschrijvingsformulier. Hierin
dient u de hoogte van het bedrag aan te geven, alsmede de gewenste opleverdatum
en eventueel van toepassing zijnde ontbindende voorwaarden.
Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.
Voorwaarden en aanvaarding in overleg.
Voorkeur van opleverdatum: 1 juli 2022.
Vraagprijs: € 215.000,-- k.k.
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Vrijblijvende aanbieding:
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst op het moment
dat de door Oudijk Makelaardij opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is beoordeeld en ondertekend. Zolang de
koopovereenkomst niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het
recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie. Alle werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de adviestarieven en
voorwaarden zoals zijn vastgesteld door VastgoedPRO, gevestigd te Lelystad, de tekst van deze voorwaarden is op 14 december 2009,
aktenummer 0071887/20919442, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht.
Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend.
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding.
Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over
details (wijze van oplevering, opsplitsing koopsom, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt.
Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich te
allen tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen. Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat
bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd
tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor
hem van belang zijn of kunnen zijn.
In geval van aansprakelijkheidsstelling gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan die door de beroepsverzekeraar wordt gehonoreerd. De in
deze brochure vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk 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 en circa. Worden er echter toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten en/of aanspraken worden ontleend.
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Oudijk Makelaardij
MAKELAARS IN EN TAXATEURS VAN ONROERENDE ZAKEN
gespecialiseerd in bemiddeling bij koop, verkoop,
taxatie en onteigening van agrarische bedrijven en
landelijk wonen.
Lid VastgoedPRO

betreft:

Noordeinde 127
2742 AA Waddinxveen
Tel. (0182) 649088
info@oudijkmakelaardij.nl
www.oudijkmakelaardij.nl
Bank: NL54 RABO 0366 8474 57
BIC: RABONL2U
Handelsregister Kamer van
Koophandel nr. 29023918
BTW- identificatienummer:
NL 812357395 B01

inschrijvingsprocedure met inschrijvingsformulier van het appartement:
Willem de Rijkelaan 22 te Waddinxveen.
Kadastraal bekend gemeente Waddinxveen Sectie B nr. 4711 A14.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw interesse in het appartement Willem de Rijkelaan 22 te Waddinxveen.
Gezien meerdere kandidaten belangstelling hebben voor het appartement, is er besloten om deze per
inschrijving te verkopen.

Er zijn twee kijkmomenten:
Woensdag 6 april 2022 tussen 16.00 en 19:00 uur.
Donderdag 7 april 2022 tussen 16.00 en 19.00 uur.
Per email kunnen nadere stukken aan u toegezonden worden zoals o.a.: brochure, eigendomsakte, vve-checklist
met roerende zakenlijst, vragenlijst, VVE stukken met balans 2020 en splitsingsakte.

Deze informatie is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle informatie en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Alle werkzaamheden worden
verricht overeenkomstig de adviestarieven en voorwaarden zoals zijn vastgesteld door VastgoedPRO, gevestigd te Lelystad, de tekst van deze voorwaarden is op 14 december 2009,
aktenummer 0071887/20919442, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht. In geval van aansprakelijkheidsstelling gaat onze aansprakelijkheid niet verder
dan die door de beroepsverzekeraar wordt gehonoreerd. De in deze brochure vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. Worden er echter toch onjuistheden
geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten en/of aanspraken worden ontleend.

Ingeval u belangstelling heeft, verzoeken wij u vriendelijk om uiterlijk maandag 11 april 2022 voor 13.00 uur
uw éénmalige eindbieding per email aan ons kenbaar te maken.
Uw eindvoorstel ontvangen wij graag middels het inschrijvingsformulier. Hierin dient u de hoogte van het
bedrag aan te geven, alsmede de gewenste opleverdatum en eventueel van toepassing zijnde ontbindende
voorwaarden.
De voorkeur van verkoper met betrekking tot de opleverdatum is 1 juli 2022.
Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.
Voor de volledigheid zenden wij u in de bijlage diverse stukken met betrekking tot het appartement alsmede het
inschrijvingsformulier.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.
Verblijvend na vriendelijke groet,
A.J. Oudijk

INSCHRIJVINGSFORMULIER
met betrekking tot de verkoop bij inschrijving van:
Willem de Rijkelan 22 te Waddinxveen.
De ondergetekende(n):
Aspirant koper:
naam:
voornamen:
functie:
geboortedatum en - plaats:
adres:
postcode en woonplaats:
telefoonnummer:
e-mail:
Soort legitimatie:
Uitgiftedatum:
Uitgifteplaats:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________ privé:_____________________________
____________________________
__________________ Legitimatienummer: _________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of andere mede aspirant koper:
naam
____________________________________________________
voornamen:
____________________________________________________
functie:
____________________________________________________
geboortedatum en - plaats: ____________________________________________________
adres:
____________________________________________________
postcode en woonplaats:
____________________________________________________
telefoonnummer:
__________________ privé:_____________________________
e-mail:
____________________________
Soort legitimatie:
__________________ Legitimatienummer: _________________
Uitgiftedatum:
____________________________________________________
Uitgifteplaats:
____________________________________________________

handelend in privé / voor en namens*:
bedrijfsnaam:
____________________________________________________
contactpersoon:
____________________________________________________
adres:
____________________________________________________
postcode en vestigingsplaats: ___________________________________________________
*doorhalen hetgeen niet van toepassing is

Verklaart:
met betrekking tot de verkoop bij inschrijving van gemeld registergoed in te schrijven voor:
een bedrag groot ad.:
zegge:

€______________________________________ k.k. (kosten koper)
_______________________________________ kosten koper.

Gewenste oplevering:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
( wens verkopers, 1 juli 2022 )

Ontbindende voorwaarden:
o géén enkele ontbindende voorwaarden.
o ontbindende voorwaarde voor financiering maximaal bedrag
ad. €
o ontbindende voorwaarde voor bouwtechnische keuring, maximaal bedrag
ad. € ………… voor achterstallig onderhoud en/of gebreken.
o andere ontbindende voorwaarden:
____________________________________________________________
Graag ontvangen wij van u dit inschrijvingsformulier via de mail ingevuld en ondertekend uiterlijk
maandag 11 april 2022 voor 13.00 uur retour.
Gunning, beraad, niet gunning verkoper:
1. De koopovereenkomst ingevolge de verkoop bij inschrijving komt tot stand door de gunning.
2. De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden.
Aldus getekend te:
Op dd.:

______________________________
______________________________

handtekening aspirant koper:

handtekening echtgeno(o)t(e), geregistreerd
partner of andere mede aspirant koper:

naam: ________________________

naam: ________________________

