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Damstraat 13 - Leidschendam 
 

 
Vraagprijs € 297.500,- k.k.



 
 

  

Omschrijving 
 
Nabij de Sluisjes van Leidschendam gelegen driekamerappartement op de tweede verdieping met woon-/ 
eetkamer, moderne keuken, twee slaapkamers ( met mogelijkheid voor een derde slaapkamer) en moderne 
badkamer. Door de vele raampartijen heeft u veel lichtinval en een heerlijk balkon aan het knusse Damplein. Het 
appartement is per direct te betrekken. 
 
Het vernieuwde Damcentrum beschikt over een diversiteit van winkels, restaurants en terrasjes. Het toekomstige 
winkelcentrum "The Mall of the Netherlands" ligt op loopafstand. Zeer centraal gelegen t.o.v. uitvalswegen 
A4/A12/A13 van het rijkswegennet en op enige afstand het openbaar vervoer. 
 
U beschikt over een eigen parkeerplaats en een berging in de ondergelegen parkeergarage. 
 
Entree van de woning via klassiek ogende gevel aan de Damstraat. Gesloten entreehal met luxe uitstraling, trap of 
lift naar de woonverdieping of naar de parkeergarage en de berging. Op de tweede verdieping bevindt zich de 
centrale hal waaraan de appartementen zijn gelegen. Entree naar de woning, hal waaraan modern toilet met 
vrijhangend closet en fonteintje, naastgelegen technische ruimte met opstelplaats c.v.-ketel en wasmachine. 
Toegang tot de eerste slaapkamer, naastgelegen ruime hoofdslaapkamer (deze is nog op te delen in twee ruime 
slaapkamers ), naast gelegen nette en moderne badkamer, voorzien van ligbad, separate douche en wastafel. 
Gang naar de open keuken, geplaatst in een L-opstelling. De keuken is modern en een heeft enige 
inbouwapparatuur (oven, magnetron, koelkast, gaskookplaat, afzuigkap en vaatwasser). Aansluitend aan de 
keuken bevindt zich de ruime en lichte living met zicht op het knusse Damplein. Het ruime balkon is middels 
dubbele openslaande deuren vanuit de woonkeuken te bereiken. 
 
Bijzonderheden: 
- De woning komt uit de verhuur van WoonInvest; 
- De oplevering kan per direct; 
- De woning beschikt over een eigen parkeerplaats welk niet in de prijs is meegenomen en verplicht dient te 
worden afgenomen voor € 7.500,-; 
- Actieve VVE: bijdrage € 114,22 per maand voor de woning en € 29,01 voor de parkeerplaats; 
- Verkoopvoorwaarden Woonstichting WoonInvest van toepassing (o.a. eigenaarsclausule, anti speculatiebeding) 
- Projectnotaris van toepassing: Caminada Notarissen te Rijswijk; 
- Alternatieve indelingsvariant is opgenomen om beeld te schetsen voor drie slaapkamers; 
- Verkoopvoorwaarden verkopend makelaar van toepassing, te downloaden op de website 
 
Tip: neem uw eigen NVM aankoopmakelaar mee, dat werkt optimaal! 
 



 
 

  

Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort appartement Bovenwoning 

Open portiek Nee 

Bouwjaar 2012 
 

 

Maten object 

Aantal kamers 3 kamers 

Aantal slaapkamers 2 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 308 m3 

Gebruiksoppervlakte woonfunctie 95 m2 
 

 

Details 

Ligging In centrum, beschutte ligging 

Schuur / berging Box 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Nee 
 

 

Energie 

Energielabel A 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.V.-Ketel 

C.V.-ketel HR intergas (Gas gestookt combiketel uit 2012, Eigendom) 
 

 

Tuin gegevens 

Tuin Geen tuin 
 



 
 

  

Locatie 
 

Adres gegevens 

Adres Damstraat 13 

Postcode / plaats 2265 AE  Leidschendam 

Provincie Zuid-Holland 

 
Locatiekaart 
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VERKOOPVOORWAARDEN EN PROCEDURE 
 
 
Verkooppresentatie 
De woningbrochure is informatief slechts bedoeld als een uitnodiging tot het bezichtigen of als uitnodiging tot het 
doen van een voorstel op de betreffende woning. Ondanks dat de brochure met de grootste zorg is samengesteld 
zijn alle maten indicatief en wijzigingen voorbehouden. 
  
Bieden 
Een bod dient bij voorkeur schriftelijk bevestigd te worden. Dit kan per email, per fax of per brief. U kunt hierbij 
desgewenst gebruik maken van het biedingsformulier, welke is te downloaden op de website van Brix makelaars. 
Bij het doen van een bod dienen eventueel op te nemen voorbehouden (zoals het verkrijgen van een hypotheek, 
bouwtechnische keuring ed.) kenbaar gemaakt te worden. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het 
object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. 
  
Schriftelijke vastlegging koop 
Er is sprake van een overeenkomst als beide partijen schriftelijk overeenstemming hebben over de koopsom, 
oplevering en overige voorwaarden. De koop van een woning door een consument is pas rechtsgeldig als de 
koopakte door koper en verkoper is getekend. 
  
Door Brix Makelaars wordt een overeenkomst opgemaakt conform de model koopakte, opgesteld door de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 
  
Bankgarantie/waarborgsom 
Binnen 6 weken na totstandkoming van de overeenkomst dient er een bankgarantie of waarborgsom ter grootte 
van 10% van de koopsom door koper aan de notaris gesteld te worden. 
  
Bedenktijd 
Na het moment van ontvangst van een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft de koper nog 
drie dagen bedenktijd. 
  
Bij de verkoop worden de navolgende verkoopvoorwaarden c.q. clausules gesteld en toegevoegd aan de 
koopovereenkomst; 
  
Verkoopinformatie 
Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennis genomen van de vrijblijvende woningpresentatie. 
  
Bouwtechnische keuring 
Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren 
door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, danwel de woning 
te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te 
laten onderzoeken. Koper heeft hier wel of geen gebruik van gemaakt. 
  
Gebruiksoppervlakte 
NVM Makelaars maken bij het opmeten van de gebruiksoppervlakte (GBO) gebruik van de NVM-meetinstructie. 
Deze is gebaseerd op NEN2580 en is bedoeld om een uniforme manier van meten toe te passen voor het geven 
van een indicatie van de GBO. De NVM-meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen, meetfouten of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 
Ondanks dat bij het opmeten de benodigde zorgvuldigheid is betracht, is de opgegeven GBO indicatief en kunnen 
daaraan geen rechten worden ontleend. Koper mag het gekochte, voor het tekenen van de koopovereenkomst, 
zelf op (laten) meten om het GBO vast te (laten) stellen, koper heeft hiervan wel/geen gebruik gemaakt. Het 
bepaalde in artikel 7:17 lid 6 BW is onverminderd van kracht. 



 
 

  

 
In de koopovereenkomst van door WoonInvest verkochte woningen, zullen tevens de onderstaande artikelen 
worden opgenomen: 
 
artikel verontreiniging 
Verkoper verklaart dat het hem niet bekend is dat het verkochte enige verontreiniging zou kunnen bevatten die 
ten nadele strekt van het sub 5.3 omschreven gebruik. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat zich in de 
bodem en/of het grondwater stoffen bevinden die het in sub 5.3 omschreven gebruik van het verkochte in de 
weg staan. Koper vrijwaart verkoper voor eventueel na transport door de overheid uit te vaardigen bevelen tot 
het instellen van een nader bodemonderzoek en/of sanering. De kosten verbonden aan de uitvoering van zo’n 
eventueel uit te vaardigen bevel komen geheel voor rekening van koper. 

 
artikel vestiging erfdienstbaarheden en/of mandeligheden 
Koper verklaart mee te werken aan de vestiging van erfdienstbaarheden en/of mandeligheden daar waar nodig, 
zulks ter beoordeling door de notaris die de leveringsakte verlijdt. 

 
artikel notariskeuze 
De koper is er tijdig van in kennis gesteld dat de in artikel 3 vermelde notariskeuze voor verkoper een onderdeel 
van deze overeenkomst vormt en derhalve aan verkoper is voorbehouden. 

 
artikel geen feitelijke bewoning 
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft 
gebruikt en dat derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen, c.q. gebreken aan het 
verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader 
zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening 
van de koper komen. Om dit risico te beperken heeft verkoper koper in de gelegenheid gesteld een 
bouwkundige inspectie te doen uitvoeren. Van deze mogelijkheid heeft koper wel/geen gebruik gemaakt. 

 
Artikel materialenclausule 
In afwijking op het daaromtrent gestelde in de artikelen 5.1 en 5.3 van deze koopakte verklaren koper en 
verkoper het navolgende te zijn overeengekomen. 
In aanmerking nemende: 
- dat het gekochte is gebouwd rond de bouwperiode van 1973 met de materialen welke in die tijd gewoonlijk 

werden gebruikt; 
- dat door de respectievelijke bewoners diverse soorten vloerbedekking (waaronder begrepen al dan niet 

asbesthoudend linoleum, vinyl, enz.) gebruikt kunnen zijn, waarvan de soort of de samenstelling aan deze 
verkoper niet bekend is; 

- dat de koopovereenkomst en de koopsom mede tot stand zijn gekomen, en zijn gebaseerd op de huidige 
staat van onderhoud van het gekochte en al hetgeen hiervoor is vermeld; 

- verklaren koper en verkoper overeengekomen te komen: 
Verkoper is met betrekking tot het vorenstaande niet aansprakelijk voor de staat waarin het gekochte zich thans 
bevindt, de materialen welke thans zijn toegepast en/of de aanwezigheid van al dan niet verborgen 
(onderhouds-gebreken. Overigens zijn aan verkoper geen verborgen gebreken bekend. Koper verklaart van 
verkoper voldoende gelegenheid te hebben gehad het gekochte met deskundige bijstand in- en uitwendig te 
inspecteren. Koper verklaart het in dit artikel gestelde uitdrukkelijk te aanvaarden en vrijwaart verkoper voor alle 
daaruit voortvloeiende gevolgen. 
 
artikel Zelfbewoningsplicht/anti-speculatiebeding 
1. a. Koper is verplicht het verkochte als hoofdbewoner te bewonen.  
 b. Koper mag het verkochte niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van verkoper geheel 

of gedeeltelijk vervreemden, verhuren of anderszins in gebruik afstaan gedurende een periode van twee 
jaar na de notariële overdracht.  

 c. Verkoper zal haar toestemming slechts verlenen indien aangetoond wordt dat met de vervreemding 
niet het behalen van speculatieve winst wordt beoogd.  



 
 

  

Van een oogmerk tot het behalen van speculatieve winst zal onder meer geen sprake zijn indien koper 
een gerechtvaardigd en aantoonbaar beroep doet op persoonlijke omstandigheden, zoals het 
verbreken van een gemeenschappelijke huishouding, het overlijden van (één van) de koper(s), het 
vinden van een werk- of scholingskring buiten een straal van vijftig (50) kilometer danwel één (1) uur 
reizen vanaf de woonplek, gezondheidsredenen, faillissement of anderszins terugval in het inkomen, 
zoals door verlies van arbeidsuren van (één van) de koper(s). 

 d. Indien in strijd met het hiervoor bepaalde het verkochte wordt vervreemd, verhuurd of anderszins in 
gebruik gegeven verbeurt koper aan verkoper een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte als 
voortvloeit uit het hierna in lid 2 bepaalde. 

 
2. Voorts geldt het navolgende anti-speculatiebeding: 
 a. Indien binnen een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden de eigendom van het verkochte 

geheel dan wel gedeeltelijk wordt overgedragen of overgaat op een derde, zal koper aan verkoper 
vergoeden een deel van de gerealiseerde winst van het verkochte. Onder de gerealiseerde winst wordt 
verstaan het verschil tussen de koopprijs bij de vervreemding en de huidige aankoopprijs. 

 b. Het door koper aan verkoper te vergoeden deel van de gerealiseerde winst is afhankelijk van het jaar 
waarin de eigendom van het verkochte overgaat op een derde. De vergoeding loopt jaarlijks in gelijke 
delen af als volgt: 

  - bij vervreemding in het eerste jaar: vijf/tiende deel van de gerealiseerde winst; 
  - bij vervreemding in het tweede jaar: vier/tiende deel van de gerealiseerde winst; 
  - bij vervreemding in het derde jaar: drie/tiende deel van de gerealiseerde winst; 
  - bij vervreemding in het vierde jaar: twee/tiende deel van de gerealiseerde winst; 
  - bij vervreemding in het vijfde jaar: een/tiende deel van de gerealiseerde winst. 
 c.  Onder vervreemding wordt in dit artikel niet verstaan een overgang onder algemene titel ten gevolge 

van overlijden of een overgang onder bijzondere titel ten gevolge van een verdeling uit hoofde van een 
ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, dan wel uit hoofde van een beëindiging van een 
samenleving of een geregistreerd partnerschap. 

 
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is – tenzij sprake is van kennelijke ontduiking van de bepaling - niet van 

toepassing in geval van een executoriale verkoop van het registergoed als bedoeld in artikel 268 van Boek 3 
van het Burgerlijk Wetboek en zal na een dergelijke verkoop ook niet herleven.  

 
artikel latere levering 
Indien de akte van levering later dan de in artikel 3.1 van deze overeenkomst vermelde datum wordt gepasseerd 
is verkoper, behoudens in het geval deze latere levering te wijten is aan handelen of nalaten zijnerzijds, 
gerechtigd van koper een rentevergoeding te vorderen, welke gelijk is aan de op dat moment geldende 
wettelijke dagrente (waarbij een dagdeel gerekend wordt als een dag) over de periode met ingang van de in 
artikel 3.1 genoemde datum tot en met de datum van het daadwerkelijke passeren van de akte. Indien verkoper 
van dit recht gebruik maakt zal de verschuldigde rente tegelijkertijd met de koopsom dienen te worden voldaan 
door koper via de voornoemde notaris. 

 
artikel geen lijst van zaken 
Aan deze koopakte is geen lijst van zaken gehecht. Het gekochte wordt geleverd in de staat waarin het zich 
bevond ten tijde van de bezichtiging door koper.  



 
 

  

Over ons 
 
Brix NVM Makelaars is een regionaal werkend makelaarskantoor met veel expertise op het gebied van 
woningmakelaardij en MKB bedrijfhuisvesting. Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie NVM en het taxatie 
instituut NWWI.  
 
Service is voor ons een serieuze zaak: als u tevreden bent, dan zijn wij dat ook. Persoonlijke betrokkenheid en 
betrouwbaarheid staan daarbij bij ons voorop. Ervaring en deskundigheid zijn essentieel, maar het is ook 
belangrijk om te blijven vernieuwen. 
 

 
 
Diensten 
Voor de verkoop van uw woning of de aankoop van een nieuwe woning bent u bij ons op het juiste adres en 
behalen wij uitstekende resultaten. Ook voor de verhuur van uw huis zijn wij de specialisten uit de regio en 
behartigen wij graag uw belangen. Uiteraard verzorgen wij ook taxaties voor zowel woningen als bedrijfsmatig 
onroerend goed. 
 
Vrijblijvend persoonlijk gesprek 
Wilt u gebruik maken van onze diensten? In een persoonlijk en vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag over onze 
werkwijze en tarieven.  
 
Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op 
Brix Makelaars kantoor Voorburg   Brix Makelaars kantoor Den Haag 
 
Van Arembergelaan 74     Spieringdam 10 
2274 BW Voorburg    2492 ND Voorburg 
Tel:  070 322 22 69    Tel. 070 820 98 77 
E-mail: info@brixmakelaars.nl   E-mail: info@brixmakelaars.nl 
www.brixmakelaars.nl 
 

 

 
 
 
 

Brix Makelaars is lid van de Nederlandse Vereniging  
van Makelaars o.g. en vastgoed deskundigen 
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