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Omschrijving
GOED ONDERHOUDEN KLASSIEK SFEERVOL HOEKHERENHUIS MET CA. 130 M2 WOONOPPERVLAKTE, ZEER DIEPE
CA. 30 METER ACHTERTUIN MET SCHUUR EN ACHTEROM EN 4 / 5 GOEDE SLAAPKAMERS. DIVERSE ORIGINELE
DETAILS ZOALS GLAS IN LOOD, EEN GRANITOVLOER EN DE OUDE PANEELDEUREN ZIJN NOG AANWEZIG IN DE
WONING.
CENTRAAL GESITUEERD IN DE POPULAIRE WIJK “DAMSIGT”, ZEER GEWILD VANWEGE DE VELE FACILITEITEN OP
LOOPAFSTAND, ZOALS HET GROENE PARK SYTWENDE, SPEELTUINTJES, THE MALL OF THE NETHERLANDS,
HOCKEYVELDEN EN OPENBAAR VERVOER (O.A. RANDSTADRAIL EN DIV. BUSVERBINDINGEN).
Indeling:
ruime voortuin (ca. 5 meter diep), entree woning. Vestibule met meterkast. Deur met "cannelureglas" naar de hal.
In deze hal en vestibule ligt een fraaie originele granitovloer. Modern betegelde toiletruimte met zwevend toilet
en fontein. Lichte woon-eetkamer ca. 9.57 x 3.73 met een open haard, een klassieke houten visgraat parketvloer
en dubbele openslaande deuren naar de zeer ruime en diepe achtertuin. De raampartijen aan de voor- en
achterzijde zijn v.v. glas in lood wat de sfeer in de woning extra benadrukt. Moderne open keuken ( geïnstalleerd
in 2018 ) aan de achterzijde in een L-opstelling. De keuken is voorzien van diverse Siemens inbouwapparatuur en
heeft een wit modern stenen-werkblad, veel bergruimte in o.a. de originele vitrine kast en als vloer afwerking een
Portazul ( Portugese ) tegelvloer.
De zeer diepe achtertuin ligt op het noordoosten en door de diepte is er altijd wel een zonnig plekje. Niet alle
tuinen in deze wijk hebben dit "parkachtige" karakter daarom ervaart u hier de rust en ruimte die u wilt hebben
doordat de afstand tot de achterburen relatief groot is wat de privacy zeer ten goede komt. De achtertuin is wat al
eerder werd genoemd "parkachtig" veel groen, mooie bomen en struiken. De tuin beschikt over drie zitjes, direct
achter de woning de grote eettafel op het terras, in het midden de gezellige tuintafel voor een picknick en
achterin de veranda met lounge set en verlichting. Kortom een oase van rust in de vaak hectische randstad! De
tuin en berging/veranda geheel aangelegd in 2019
1e etage:
Overloop naar een modern betegelde badkamer aan de voorzijde met een vaste wastafel en een aparte douche,
ligbad, en een separaat 2e toilet. Grote slaapkamer aan de voorzijde ca. 3.73 x 3.85 met een balkon aan de
voorzijde welke middels openslaande deuren is te bereiken. Ruime achterslaapkamer met eveneens een balkon,
deze kamer heeft de volgende afmeting ca. 3.87 x 3.74 en beschikt over zeer veel kastruimte onder de opgaande
trap in het midden. Derde slaapkamer aan de achterzijde gelegen ca. 2.36 x 3.29. Vanaf de overloop, middels de
middentrap toegang naar de zolder.
Zolderetage:
overloop, toegang tot een grote zolderetage met aan de tuinzijde een ruime dakkapel zodat hier een grote kamer
is ontstaan van ca. 4.72 x 2.72. Op de overloop is de wasmachine en droger opstelling geplaatst alsmede de CV
combi ketel. Deze ruimte is goed in te delen als 5e slaapkamer d.m.v. dakkapel en wanden te plaatsen.
DEZE HEERLIJKE WONING IS VANWEGE DE PERFECTE LIGGING, DE SAMENSTELLING VAN DE WOONWIJK EN DE
VELE VOORZIENINGEN VLAK IN DE BUURT EEN IDEALE (GEZINS)WONING! DEZE WONING HEEFT NOG VEEL
ORIGINELE DETAILS EN IS KEURIG ONDERHOUDEN. OPLEVERING IN OVERLEG.

BIJZONDERHEDEN:
- ca. 130 m2 woonoppervlakte
- ca. 329 m2 perceeloppervlakte
- eigen grond
- dak geheel vervangen in 2018 zowel pannen als houtwerk en isolatie
- 4 goede slaapkamers, 5e mogelijk.
- fraaie, diepe achtertuin met achterom
- keurig afgewerkte woning, moderne keuken en sanitair
- diverse originele details nog aanwezig
- Diverse leuke zitjes in de hele tuin met als klapstuk de veranda met lounge hoek en verlichting.

Kenmerken
Object gegevens
Soort woning
Type woning
Bouwjaar

Herenhuis
Hoekwoning
1925

Maten object
Aantal kamers
Aantal slaapkamers
Inhoud woning
Perceel oppervlakte
Gebruiksoppervlakte woonfunctie

6 kamers
5slaapkamer(s)
492 m3
329 m2
130 m2

Details
Ligging
Schuur / berging
Kabel
Buitenzonwering

Aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging
Vrijstaand hout
Ja
Nee

Energie
Verwarming
Warmwater
C.V.-ketel

C.V.-Ketel
C.V.-Ketel
Vailliant (Gas gestookt combiketel uit 2018, eigendom)

Tuin gegevens
Tuin
Tuin diepte (cm)
Tuin breedte (cm)
Hoofdtuin
Positie
Kwaliteit

Achtertuin, voortuin
2.945
700
Achtertuin
Noord, Oost
Fraai aangelegd

Locatie
Adres gegevens
Adres
Postcode / plaats
Provincie
Locatiekaart

Damsigtstraat 22
2272 XR Voorburg
Zuid-Holland

Foto’s

Foto’s

Foto’s

Foto’s

Foto’s

Foto’s

Foto’s

Foto’s

Foto’s

Foto’s

Foto’s

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.
Ouderdom
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 95 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water
en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken
worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 van de koopakte en in artikel 7:17 lid 2 BW
omschreven woongebruik.

Materialen
Het is koper bekend dat ten tijde van de bouw van de hiervoor omschreven onroerende zaak het normale gebruik
was dat materialen werden gebruikt, welke thans uit het oogpunt van milieuaspecten niet meer (mogen) worden
toegepast, zoals asbesthoudende en/of loodhoudende materialen. Voor zover deze en/of vergelijkbare materialen
nog aanwezig zijn, wordt dit door koper geaccepteerd.
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.
Lijst van zaken
De woning wordt opgeleverd conform de lijst van zaken, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Notaris
De verkoop wordt gesloten op basis van kosten koper, dat betekent dat de kosten voor de notaris voor rekening
van koper zijn. De koper heeft daarom de vrijheid de notaris te kiezen (tenzij anders is vermeld in de
verkoopbrochure).
Koper zal uiterlijk 1 week na ondertekening van de koopovereenkomst de door hem / haar gewenste notaris aan
de makelaar kenbaar maken. Mocht koper zijn notariskeuze niet tijdig kenbaar maken dan, zal de
koopovereenkomst naar een willekeurige notaris - kantoorhoudende in de gemeente van het verkochte object worden verzonden ter uitvoering van de juridische levering.
De kosten voor het royeren van een hypotheek van verkoper vermeerderd met eventuele daarvoor in rekening te
brengen administratiekosten zijn voor rekening van verkoper. Indien deze kosten echter meer bedragen dan €
200,- incl. btw en kadastrale rechten zal het meerdere boven voorgenoemd bedrag aan koper in rekening worden
gebracht ten tijde van de overdracht.

OVER BRIX MAKELAARS
Als regionaal werkend NVM makelaarskantoor zijn wij thuis op het gebied van de woningmakelaardij voor zowel
verkoop, aankoop, verhuur als taxaties. Tevens bent u bij ons op het juiste adres voor de verkoop en verhuur van
uw MKB bedrijfs onroerend goed. Wij hebben een groot werkgebied en kunnen onze klanten uitvoerig adviseren
in de gehele regio Haaglanden, met een focus op Voorburg, Leidschendam en Leidschenveen.
Wij onderscheiden ons door een eigen kenmerkende visie op het vastgoed en een uitmuntende en enthousiaste
service, waar de klant centraal staat. We hebben daarnaast een frisse kijk op zaken en in combinatie met een
gedegen kennis en doortastende aanpak behalen wij het beste resultaat.
DIENSTEN
Verkoop - Wilt u uw woning verkopen tegen de beste prijs en binnen de gestelde tijd, dan bent u bij ons op het
juiste adres. Vrijblijvend geven wij u graag advies passend bij uw situatie.
Aankoop - Een huis zoeken is makkelijk, maar daadwerkelijk in eigendom verkrijgen vergt de nodige kennis en
ervaring. Wij kunnen u helpen met het aankopen en vinden van uw droomhuis.
Verhuur - Wilt u uw woning verhuren? Wij helpen u graag een betrouwbare huurder te vinden. Wij brengen uw
woning onder de aandacht bij potentiële huurders en (internationale) organisaties.
Taxaties - Ook voor een taxatierapport zijn wij u graag van dienst. Een taxatie kan nodig zijn voor het afsluiten of
oversluiten van een hypotheek, om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde of om fiscale redenen.
WILT U MEER WETEN?
Wilt u gebruik maken van onze diensten of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. In een
persoonlijk en vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag over onze werkwijze en tarieven. U kunt ons bereiken op:
telefoonnummer 070-3222269 of per email info@brixmakelaars.nl.
Wilt u liever langskomen? U bent van harte welkom op één van onze vestigingen.
kantoor Voorburg
Van Arembergelaan 74
2274 BW Voorburg

kantoor Den Haag (Leidschenveen)
Spieringdam 10
2492 ND Den Haag

