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Wilg 7

Omschrijving
Gelegen nabij de kruising van het Bentwoud en de Benthuizerplas is de
kleinschalige woonwijk "Bentwoudpark" gerealiseerd. Deze wijk met 22 villa's
kenmerkt zich door de ruimtelijke opzet en de luxe en gevarieerde bebouwing.
Verkopers aan het woord:
"Wonen in dit wijkje geeft een gevoel van vakantie. In en om het huis is er veel
privacy door de inmiddels volwassen begroeiing. 's Avonds genieten we van de
stilte in onze jacuzzi. We fietsen ook graag door de polder en halen dan een
ijsje in de Weipoort of we doen een ommetje rond de Benthuizerplas. De natuur
van het Groene Hart is heel dichtbij en je kunt ook lekker winkelen en de
gezelligheid opzoeken in Zoetermeer, Delft, Leiden of Alphen aan de Rijn."
Aan de rand van het rustige dorp Benthuizen, in het groen gelegen, staat deze
moderne, vrijstaande villa met garage en carport. De woning is onder meer
voorzien van een luxe keuken, riante woonkamer, 4 slaapkamers, mooie
badkamer en een fraai aangelegde tuin met veranda en jacuzzi. De woning is
rondom voorzien van bomen en planten waardoor u heerlijk vrij van uw tuin
kunt genieten!
De ligging van de woning is fantastisch, aan de rand van het landelijke
Benthuizen, het natuurgebied Bentwoud en het Noordelijk plassengebied.
Tevens ideaal ten opzichte van Zoetermeer en uitvalswegen richting Den Haag,
Utrecht, Rotterdam en Leiden.
De woning en tuin zijn aangekleed met oriëntaalse accenten die het geheel een
warm thuis maken. Kortom, een sfeervolle moderne woning met
karakteristieke, warme elementen!

Wilg 7

Omschrijving
Begane grond:
Oprit met opstelplaats voor meerdere auto's. Aangebouwde geïsoleerde
garage met elektrische segmentdeur en warm/koud water voorziening.
Opstelplaats voor de HR-ketel met een lucht/water warmtepomp en een 200
liter warmwatervat (zonnecollectoren) en de omvormer van de 18
zonnepanelen. De totale technische installatie zorgt voor lage energielasten.
De fraai aangelegde tuin rondom is met zorg onderhouden. Er is zijn twee
terrassen, een siervijver (met zelliges) en een vrijstaande houten blokhut/
berging met aangebouwde veranda voorzien van een fraaie tegelvloer. In deze
tuin is altijd een zonnig plekje te vinden, maar op warme dagen kunt u ook een
plekje in de dan zo gewenste schaduw vinden.
Lichte royale hal met vide, hardhouten trap, een meterkast en een volledig
betegelde toiletruimte uitgevoerd met een hangend closet en een fonteintje.
Toilet is decoratief afgewerkt met handgeschilderde Iznik tegels uit Turkije.
Vanuit de hal bereikt u de bijkeuken (ca. 6.5m2) met de opstelplaats voor de
was- en droogapparatuur.
Royale L-vormige woonkamer (ca. 48m2) met een riante open keuken (ca.
17.5m2). De hoogglans keuken is zeer luxe: een groot kookeiland (3.30m x
1.20m) met een fraai granieten blad, een brede inductiekookplaat, een
vaatwasser, Quooker en bar. De hoge kastenwand heeft diverse
inbouwapparatuur, te weten: stoomoven, combi oven/magnetron,
warmhoudlade, koffiemachine, koelkast en vriezer.

Wilg 7

Omschrijving
De gehele begane grond is afgewerkt met een moderne plavuizenvloer met
laagtemperatuur vloerverwarming als hoofdverwarming. Rondom zijn
kamerhoge kozijnen te vinden waardoor er veel licht in de woning valt. In de
keuken en in de woonkamer bevinden zich dubbele openslaande deuren naar
de zij- en achtertuin.
Eerste verdieping:
Speelse overloop met hardhouten trap naar de tweede verdieping; Extra
lichtinval door Velux dakvenster; Royale slaapkamer (ca 22m2) met
inbouwkasten met veel diepte onder de kap, gelegen aan de voorzijde. Vanuit
deze kamer is het balkon (ca. 3m2) bereikbaar; Royale en moderne badkamer
(ca 12m2) met hoekbad, dubbel wastafelmeubel en een inloopdouche waarvan
de wanden glad zijn afgewerkt met beton stuc, dus makkelijk te onderhouden.
De badkamer is volledig betegeld en decoratief afgewerkt met Iznik tegels. Een
Velux dakvenster zorgt voor veel lichtinval en natuurlijke ventilatie; Tweede
slaapkamer (ca. 17m2), voorzien van twee kopgevelramen en een vaste
kastenwand met veel diepte onder de kap; Separaat toilet, hangend closet,
volledig betegeld en wederom decoratieve afwerking.
Tweede verdieping:
De overloop met dakvenster biedt ruimte aan twee slaapkamers met veel licht
van respectievelijk ca. 8 en 11m2. De achterkamer beschikt over een dakkapel
met Velux kantelramen en een kopgevelraam. De voor slaapkamer beschikt
over twee grote Velux dakramen.
De woning is voorzien van 18 zonnepanelen en 2 zonnecollectoren!

Wilg 7

Omschrijving
Bijzonderheden:
- Bouwjaar 2017;
- Houtskeletbouw dus uitstekend geïsoleerd (begane grondvloer en
verdiepingsvloer beton), Energielabel A+
- Rustige ligging aan het Bentwoud en het Noordelijk plassengebied
(Benthuizerplas, Noordhovenseplas en Noord-Aa);
- Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
- Grote groen aangelegde tuin rondom de woning;
- Royale luxe keuken;
- Vloerverwarming als hoofdverwarming op de gehele begane grond;
- Velux dakramen zijn voorzien van binnen en buiten zonwering.
- Aangebouwde stenen geïsoleerde garage;
- 18 zonnepanelen en 2 zonnecollectoren;
- Rustige ligging in een dorp maar alle stadse voorzieningen (Zoetermeer) op
fietsafstand;
- Sportaccommodaties in overvloed onder meer golf, tennis, paddel en voetbal
op loopafstand;
- Ligging: aan de rand van Het Groene Hart, vanuit uw woning kunt u uren
fietsen door de polder.

KENMERKEN

Basiskenmerken
167 m²

Soort
Type
Aantal kamers
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Bouwjaar
Tuin
Garage
Verwarming
Isolatie

2017

4

Villa
Vrijstaande woning
5
167 m²
402 m²
675 m³
2017
Tuin rondom
Aangebouwd steen
HR ketel met lucht/water warmtepomp
Volledig geisoleerd

VIRTUEEL BEZICHTIGEN

Woningvideo en 360° foto’s
Klik op onderstaande iconen, of ga naar onze website, voor het bekijken van de
woningvideo en de 360° foto’s.

KADASTER

Kadastrale gegevens
Adres
Wilg 7

Postcode/plaats
2731 BW, Benthuizen

Sectie/perceel
Gemeente Benthuizen,
Sectie B, Nummer 2864

Oppervlakte
402 m²

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

Woning - Interieur
Designradiator(en)

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- 2 bovenkasten bijkeuken
- werkblad bijkeuken

X
X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

- kookplaat

X

- afzuigkap

X

- magnetron

X

- combi-oven/combimagnetron

X

- koelkast

X

- vriezer

X

- vaatwasser

X

- gordijnrails

X

- Quooker

X

- gordijnen

X

- koffiezetapparaat

X

- overgordijnen

X

- warmhoudlade

X

- rolgordijnen

X

- jaloezieën

X

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren

Vloerdecoratie, te weten

- toilet

X

- laminaat

X

- toiletrolhouder

X

- plavuizen

X

- fontein

X

Overig, te weten
- spiegelwanden

Badkamer met de volgende toebehoren
X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

X

- ligbad

X

- douche (cabine/scherm)

X

- wastafel

X

- planchet

X

- separaat toilet 1e etage met toebehoren

X

Voor de zaken - ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn geldt dat ze soms wel en soms niet in de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen.
Let op! Indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent een zaak en/of indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt over een zaak betekent dit dat de betreffende zaak wordt meegenomen door verkoper en dus niet
achterblijft in de woning.

Ter overname

Gaat mee

Blijft achter

Ter overname

Gaat mee

Lijst van zaken

Blijft achter

OVERIG

Tuin - Bebouwing
Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Tuinhuis/buitenberging

X

Brievenbus

X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

X

(Voordeur)bel

X

pergola

Alarminstallatie

X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

X

Tuin - Overig

Rookmelders

X

Overige tuin, te weten

(Klok)thermostaat

X

- windscherm

X

Zonwering buiten

X

- Bloempotten

X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

X

Zonnepanelen

X

zonneboiler met zonnecollectoren

X

X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

X

Beplanting

X

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting

X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

X

Voor de zaken - ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn geldt dat ze soms wel en soms niet in de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen.
Let op! Indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent een zaak en/of indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt over een zaak betekent dit dat de betreffende zaak wordt meegenomen door verkoper en dus niet
achterblijft in de woning.

Ter overname

Gaat mee

Blijft achter

Ter overname

Gaat mee

Lijst van zaken

Blijft achter

OVERIG

OOK JE HUIS VERKOPEN?

Verkoopprocedure
Snel en goed verkopen

Juist nu is het moment om jouw huis te verkopen. Ook in deze huizenmarkt
blijft verhuizen een ingrijpende gebeurtenis waarvoor veel geregeld moet
worden. Als ervaren makelaars regelen we het complete verkoopproces goed
en snel. Zoals succesvol onderhandelen voor de beste verkoopprijs. Een goed
begin van jouw toekomst.
Thuis in jouw straat

Grote kans dat we jouw koper al kennen. Met lokale vestigingen verspreid over
Zuid-Holland en jarenlange makelaarservaring zijn we ook in jouw buurt
bekend. En we zijn niet alleen thuis in de regio. Het verkoopproces kent voor
ons ook geen geheimen. Omdat de focus van onze makelaars op
klanttevredenheid ligt, denken we altijd met je mee en gaan wij voor jouw
toekomst. Of het nu gaat om promotie op Funda, lastige belastingregels of de
onderhandeling voor de best haalbare prijs. Zo haal je maximaal resultaat met
de verkoop van jouw huis.
Wij kennen de waarde van jouw huis

Benieuwd wat jouw huis zal opbrengen? Misschien zit er meer in dan je denkt.
Onze makelaars weten de waarde van jouw huis en komen je dat graag
vertellen. Zo kom je te weten wat een reële vraagprijs is. Met die waardevolle
informatie kun je echt gaan denken aan jouw toekomst.
Neem contact op met onze vestiging bij jou in de buurt:
Van Herk Makelaardij Zoetermeer: 079 303 0036

DISCLAIMER

Belangrijke voorinformatie
1.

Bezichtiging(en) vinden uitsluitend plaats na afspraak met de makelaar.

2.

Indien u na een bezichtiging een bod wenst uit te brengen op de woning kunt u
dit via het biedingsformulier in uw Move account doen. Deze kunt u vinden
onder het kopje ‘Bod uitbrengen’. Uw bieding dient te bestaan uit:
- Een bedrag in euro’s kosten koper;
- Eventueel aangevuld met ontbindende voorwaarde voor financiering, waarbij
wij u vragen aan te geven welk bedrag u wilt lenen;
- Opleveringsvoorkeur;
- Eventuele overige voorbehouden.

3.

Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en
alle eventuele overige voorwaarden, zal er een koopovereenkomst worden
opgemaakt conform het NVM-model met mogelijk onderstaande toevoegingen:
- AVG (Algemene verordening gegevensbescherming);
- Niet zelf bewoningsclausule;
- Ouderdomsclausule;
- Digitale ondertekening;
- Doorhaling hypotheek;
- Energielabel;
- Taxatie.

4.

Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkopers en particuliere
kopers is niet rechtsgeldig. De koop is pas rechtsgeldig na ondertekening van
de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is op zijn beurt pas
rechtsgeldigals de particuliere verkoper en de particuliere koper de
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk
Wetboek.

5.

Ten aanzien van plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is
gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen,
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van meting. Indien koper de
gebruiksoppervlakte essentieel vindt, wordt hij altijd voor ondertekening van de
koopovereenkomst in de gelegenheid gesteld om zelf een meting uit te voeren.

Interesse of
vragen?
Eerste Stationsstraat 3 a
2712 HA ZOETERMEER
Telefoon: 079 303 0036
zoetermeer@vanherk.nl
vanherk.nl

Jouw toekomst

