
De Nederlanden 12
Noord-Scharwoude

Vraagprijs

€ 425.000 k.k.

0226 - 31 53 41 
langedijk@riddermakelaars.nl


riddermakelaars.nl



Deze bijzonder leuke, perfect onderhouden 
vrijstaande woning met fantastische schuur aan 
de sfeervolle De Nederlanden mag u als 
woningzoeker absoluut niet missen!




De verrassende indeling in combinatie met het 
dakterras, ruime schuur en privacyvolle zonnige 
tuin maakt deze woning echt een woning om 
van te smullen! Sfeer en nostalgische elementen 
ziet u door de hele woning terug en elke ruimte 
is daarbij optimaal benut.

De schuur is natuurlijk een belangrijke 
"eyecatcher” voor de kleine ondernemers en 
hobbyisten onder ons. Er is tevens een kantoor 
beschikbaar in huis voor uw administratie!

Belangrijk om ook te noemen is dat wanneer u 
de straat uitloopt u direct in het winkelhart van 
Noord-Scharwoude bent. We leiden u graag 
even rond bij toch wel het pareltje van Noord-
Scharwoude.
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Indeling begane grond:

Via de overkapte entree komt u in de chique hal 
welke toegang geeft tot het kantoor, prachtig 
royaal toilet met urinoir, een zeer handige en 
praktische bijkeuken en trapopgang naar de 
eerste verdieping.

Vervolgens komt u in de royale woonkamer met 
open woonkeuken. We kunnen wel zeggen dat 
het elke dag weer echt thuis komen is. De 
keuken is ruim opgezet en is van alle luxe 
inbouwapparatuur voorzien. Leuk is dat u ten 
alle tijden contact houdt met uw visite en dat er 
een gezellig barretje is.

Er ligt op de gehele begane grond een prachtige 
plavuizen vloer met een comfortabele 
vloerverwarming. De wanden zijn modern en 
goed afgewerkt. Dat er op details gelet is 
bewijzen bijvoorbeeld de deuren naar alle 
vertrekken die allemaal in luxe uitvoering zijn.

Via de openslaande deuren in de woonkamer 
bereikt u de gezellige zonnige tuin waar het 
heerlijk vertoeven is. De schuur is zoals gezegd 
heerlijk voor de kleine ondernemers/hobbyisten. 
Idee zou kunnen zijn om in de schuur een 
buitenkeuken te maken. Mogelijkheden en 
kansen volop!

 

Indeling 1e verdieping: 

Overloop, er zijn 3 prima slaapkamers aanwezig 
waarbij zeker de "masterbedroom” zeer prettig 
aanvoelt, mede door het aansluitende dakterras, 
vaste kastenwand en Velux-dakramen.


Leuk

Leuk is de royale inloopkast die ook als 4e 

slaapkamer ou kunnen fungeren. Daarnaast is er 
een separate kastruimte waar tevens een trap 
naar de bergzolder is. Ook op deze verdieping is 
de afwerking zeer goed te noemen. Overal zijn 
de prachtige balken in het zicht wat de 
nostalgische sfeer weer ten goede komt. Als 
echte "eyecatcher” kunnen we de moderne luxe 
badkamer noemen met vloerverwarming, zeer 
ruim ligbad, inloopdouche, 2e wandcloset en 
een dubbele wastafelmeubel. Prettig is de TV 
aansluiting.




Indeling 2e verdieping:

Via de vaste kast te bereiken bergzolder.




Bijzonderheden/locatie aspecten:

- Centraal in het dorp gelegen nabij alle 
voorzieningen;

- Goed onderhouden zowel binnen als buitenom 
(in 2020 geschilderd!);

- Prachtig schuur;

- Meubels neerzetten en wonen!

- Prima leefruimtes.




Kenmerken:

Bouwjaar: 1910

Perceeloppervlakte: 200m² 

Woonoppervlakte: 140m²

Gebouw gebonden buitenruimte: 25m²

Externe bergruimte: 34 m²
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Uitnodiging/Bieding

De presentatie van de woning dient te worden gezien als een 
uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. De verkoper acht 
zich gerechtigd tot het aanhoren van meerdere biedingen. 
Ingeval verkoper min of meer gelijktijdig door verschillende gega-
digden een koopvoorstel wordt gedaan, is de verkoper gerech-
tigd met een van hen een koopovereenkomst te sluiten. In de 
praktijk betekent dit, dat het voor potentiële kopers in dergelijke 
gevallen raadzaam is direct een zo goed mogelijk voorstel te 
doen voor wat betreft de prijs en voorwaarden. Het doen van 
een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan kunt 
ontlenen.





Koopovereenkomst

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door Van de Ridder 
Makelaars een NVM koopovereenkomst worden opgesteld. In 
de koopovereenkomst zal de gebruikelijke aanbetaling middels 
een waarborgsom of bankgarantie van tien procent van de 
koopsom worden opgenomen. Deze dient te worden voldaan bij 
de notaris.




Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand 
is gekomen dan wanneer zowel over de hoofdzaken (prijs /
object), als over de details (oplevering, roerende zaken, ont-
bindende voorwaarden, etc.) overeenstemming is bereikt. De 
tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt 
uitsluitend tot stand als beide partijen een schriftelijke koopakte 
hebben ondertekend en deze overeenkomst komt tot stand 
onder de opschortende voorwaarde dat beide partijen deze akte 
ondertekenen.





Hypotheek

Een woning kopen is een spannende gebeurtenis. Het is daarom 
aan te raden zo spoedig mogelijk, mede gelet op eventueel op te 
nemen ontbindende voorwaarden, uw hypothecaire mogelijk-
heden door een hypotheekadviseur te laten toetsen. Ter bepa-
ling van uw keuze op het gebied van de vele hypotheekmoge-
lijkheden adviseren wij u een vrijblijvend en kosteloos gesprek 
met een onafhankelijk deskundige op het gebied van hypothe-
ken. Vraag ernaar bij uw makelaar van Van de Ridder Makelaars.





Algemene ouderdomsclausule

Indien de woning ouder is dan 10 jaar, wordt in de 
koopovereenkomst een ouderdomsclausulge opgenomen. Dit 
betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen 
worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. 
Kopers aanvaarden alle in verband daarmee voorziene en/of te 
verwachten tekortkomingen van het onroerend goed, in het 
bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen, 
daken en eventueel installaties, ook voor zover die een tijdelijke 
belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik van het 
verkochte. De kopers bevestigen dat het verkochte in de zin van 
art. 7.17 BW aan de gesloten koopovereenkomst beantwoord.





Art. 7.17

1. de afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst 
beantwoorden.

2. een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij niet 
de eigenschappen bezit die de koper op grond van de 
overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten 
dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik  
daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde 
te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor 
een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Aanwezigheid asbest

Bij woningen met een bouwjaar tot 1993 kunnen In de 
onroerende zaak asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij 
eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen 
op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden 
genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart 
verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van 
enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.





Voorbehoud

Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke 
inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van worden 
uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens 
(bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen 
door mondelinge informatie. De koper heeft zijn eigen 
onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. 
Van de Ridder Makelaars kan u desgewenst verwijzen naar de 
betreffende instanties. Door ons wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval 
aanspraak op een uitkering geeft.





Inschrijving koopovereenkomst bij het Kadaster

Partijen kunnen de koopovereenkomst laten inschrijven in de 
openbare registers (gehouden bij het Kadaster). Inschrijving 
beschermt koper tegen latere inschrijvingen zoals bijvoorbeeld 
beslag en faillissement van de verkoper. De aan de inschrijving 
verbonden kosten komen voor rekening van koper.





Eigen huis

Indien u momenteel eigenaar bent van een woning dan zouden 
wij het zeer op prijs stellen als u ons uitnodigt voor een vrijblij-
vend kennismakingsgesprek. Hierbij kunnen wij meteen een 
gedegen inschatting maken van de verkoopopbrengst van uw 
woning. Dit in verband met een door u te nemen beslissing 
omtrent de woning die u zojuist heeft bezocht.





Tot slot

Wij danken u voor de getoonde interesse in deze woning en het 
contact met Van de Ridder Makelaars. Namens de verkoper 
stellen wij het op prijs om een reactie naar aanleiding van de 
bezichtiging te ontvangen. Dit om onze opdrachtgever optimaal 
te informeren.





Inlichtingen


Van de Ridder Makelaars, Broek op Langedijk

Tel. 0226 - 31 53 41

ilangedijk@riddermakelaars.nl




Van de Ridder Makelaars, Alkmaar

Tel. 072 - 5 11 35 04

info@riddermakelaars.nl




Register Makelaars Taxateurs:

Menno Adema

Dennis van der Gragt

Angela Ruijter

Wout van de Ridder




Binnendienstmedewerkers:

Daphne Groen-Blom

Corine van de Ridder

Angela van de Weteringe Buijs-Van de Ridder

Jet Koopman

Mariska van de Ridder

Aanvullende gegevens
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Gratis Waardecheque
Bent u voornemens een ander huis te kopen 
en wilt u weten wat uw eigen huis waard is?






Maak dan gebruik van onze waardecheque en lever 
deze in bij Van de Ridder Makelaars voor een gratis 
waardebepaling.




Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch of per 
email contact op te nemen.

Waardecheque
Ja, ik wil een gratis waardebepaling van mijn woonhuis.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E - mail:

Locatie Broek op Langedijk

Marktplein 77a

1721 CK Broek op Langedijk

(Winkelcentrum Broekerveiling)




Tel. 0226 - 31 53 41

langedijk@riddermakelaars.nl

riddermakelaars.nl

Locatie Alkmaar

Geestersingel 18

1815 BA Alkmaar






Tel. 072 - 511 35 04

info@riddermakelaars.nl
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Broek op Langedijk
Van de Ridder Makelaars

Marktplein 77a

1721 CK Broek op Langedijk

(Winkelcentrum Broekerveiling)




Tel. 0226-315 341

langedijk@riddermakelaars.nl

riddermakelaars.nl

Alkmaar
Van de Ridder Makelaars

Geestersingel 18 

1815 BA Alkmaar




Tel. 072-511 3504

info@riddermakelaars.nl
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Openingstijden

Ma t/m Wo

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

9:00 - 18:00

9:00 - 21:00

9:00 - 18:00

9:00 - 17:00

Donderdag-
avond 
koopavond!
6 dagen


per week


geopend!
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