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Bijzonder ruime en prachtig gelegen woning (ca. 112 m2) met twee slaapkamers en twee terrassen 
in appartementengebouw Arcade, in het rustige en groene gedeelte van Leidschendam.
Het Arcade-gebouw is een mooi appartementengebouw wat afgewerkt is met hout en daardoor een 
vriendelijke uitstraling heeft.

Entree via gemeenschappelijke hal met lift naar de vijfde verdieping. Daar is de gesloten galerij, met 
voor elke voordeur een overdekt terras.
Via de gang kom je in de ruime woonkamer, met deuren naar het tweede terras. Dat is groot genoeg 
voor een complete loungeset, ligt beschut en heeft een weids uitzicht. 
Aan de woonkamer grenst de halfopen keuken. Ook hier zijn de afmetingen ruim, er past gemakke-
lijk een grote eettafel in, zodat je er een gezellige woonkeuken van kunt maken. 
Het keukenblok is netjes en beschikt over veel werk- en bergruimte, een inductiekookplaat met vier 
zones, wasemkap, elektrische oven, koel-/vriescombinatie en een vaatwasser. 

Twee slaapkamers, waaronder de royale master bedroom. De badkamer is groot en beschikt over 
een douchecabine en een wastafelmeubel. Apart toilet op de gang. Daarnaast is er een ruime gang-
kast met een nieuwe CV ketel (2018) en aansluitingen voor de wasmachine en droger. 

Het hele appartement is voorzien van dubbele beglazing. 
Kortom, een zeer comfortabel huis met twee fantastische terrassen, zeker een bezichtiging waard.

Details:
- groot appartement met veel mogelijkheden
- twee flinke terrassen, één op het westen en één op het oosten, zodat je zowel  
  van de zonsopgang als van de
  zonsondergang kunt genieten
- gangkast met cv ketel (2018) en plaats voor de wasmachine en droger
- moderne meterkast met vier groepen, fornuisgroep en aardlekschakelaars
- bouwjaar 1998
- eigen parkeerplaats
- berging in de onderbouw
- 135/18490e aandeel in de Vereniging van Eigenaren
- bijdrage € 183,72 per maand, aandeel in de verenigingsreserve per 31-12-2018 € 4.766,45
- oplevering in overleg

Het Arcade-gebouw ligt direct achter de oude gemeentegrens van Voorburg en Leidschendam. De 
wijk heeft een rustig karakter. 
Het centrum van Leidschendam, met een gevarieerd winkelaanbod, diverse horecagelegenheden en 
de zeker in de zomermaanden altijd drukke sluisjes in de Vliet, ligt op een loopafstand van circa 5 
minuten.
In de onmiddellijke nabijheid bevindt zich een gecombineerde huisartsenpraktijk, fysiotherapie en 
apotheek.
Verder zijn er verschillende parken en haltes van diverse trams en bussen. En met de auto zit je bin-
nen enkele minuten op de snelwegen naar Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.



Very spacious and beautifully situated house (ca. 112 m2) with two bedrooms and two terraces in 
the Arcade apartment building, in the quiet and green part of Leidschendam.
The Arcade building is a beautiful apartment building that is finished with accents of wood and 
therefore has a friendly appearance.

Entrance through communal hall with elevator to the fifth floor. There is the closed gallery, with a 
covered terrace in front of each front door.
Through the corridor you enter the spacious living room, with doors to the second terrace. That is 
large enough for a complete lounge set, is sheltered and has a wide view.
The semi-open kitchen is adjacent to the living room. The dimensions are spacious, it can easily fit a 
large dining table, so that you can turn it into a cozy kitchen diner.
The kitchen block is neat and has lots of work and storage space, an induction cooker with four zo-
nes, hood, electric oven, fridge freezer and a dishwasher.

Two bedrooms, including the spacious master bedroom. The bathroom is large and has a shower 
cabin and a washbasin. Separate toilet in the hallway. There is also a spacious hall cupboard with the 
central heating boiler and connections for the washing machine and dryer.

The entire apartment has double glazing.
In short, a very comfortable house with two fantastic terraces, definitely worth a visit.

Details:
- large apartment with many options
- two large terraces, one on the west and one on the east, so that you can enjoy both the sunrise 
  and the enjoy sunset
- hall closet with boiler (2018) and space for the washing machine and dryer
- modern meter cupboard with four groups, stove group and earth leakage switches
- year of construction 1998
- own parking space
- storage in the basement
- 135 / 18490th share in the Owners Association
- contribution € 183.72 per month, share in the association reserve on 31-12-2018 € 4,766.45
- delivery in consultation

The Arcade building is located directly behind the old municipal boundary of Voorburg and Leid-
schendam. The neighborhood has a quiet character.
The center of Leidschendam, with a varied range of shops, various catering establishments and the 
locks in the Vliet, which are always busy in the summer months, is a 5-minute walk away.
In the immediate vicinity there is a combined general practice, physiotherapy and pharmacy.
There are also various parks and stops for various trams and buses. And by car you are on the 
highways to Rotterdam, Utrecht and Amsterdam within minutes.















VERKOOPVOORWAARDEN  ARE Makelaars

De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM-koopakte, waarvan u een exemplaar met toelichting via 
ons kantoor of uw eigen makelaar kunt opvragen. In aanvulling op de NVM-koopakte zijn de navolgende 
verkoopvoorwaarden gesteld, welke ingesloten zullen worden in de koopakte. Bij het uitbrengen van een bieding 
aanvaardt men uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die uit navolgende verkoopvoorwaarden blijken en/of 
voortvloeien. 

 In geval men een bieding uitbrengt onder voorbehoud van financiering en dit voorbehoud ingesloten
wordt in de koopovereenkomst dan dient de taxateur, welke de taxatie ten behoeve van de
financieringsaanvraag verricht, aantoonbare plaatselijke bekendheid te bezitten en uitsluitend lid te zijn
van één van de navolgende organisaties / verenigingen: NVM, LMV.

 In het geval men een bieding uitbrengt onder voorbehoud van bouwkundige inspectie dient de inspectie
voldoende bepaald te zijn t.a.v. de te inspecteren onderdelen.
Eveneens dient er een drempelbedrag, voor de onderhoudslatentie te zijn vastgesteld voordat
ontbinding van de koopovereenkomst kan worden ingeroepen. Een onderhoudslatentie is slechts dan
aanwezig indien de kwaliteit afwijkt van het geen men mag verwachten van een normaal onderhouden
woning van gelijke ouderdom.
De persoon of instantie namens welke de persoon keurt dient tenminste als bouwtechnisch bureau bij de
KvK te zijn ingeschreven, dan wel te zijn aangesloten bij een landelijke brancheorganisatie in de
bouwnijverheid c.q. architectuur. Bij inroepen van ontbinding van de NVM koopovereenkomst naar
aanleiding van de bouwkundige opname zal een exemplaar van voormelde rapportage omgaand aan
verkoper ter hand worden gesteld.

 Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het sluiten van de NVM koopovereenkomst te
laten keuren door een bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan
wel de woning te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of de grond
te laten onderzoeken op verontreiniging.

 Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van koper wordt door deze, uiterlijk 4 weken na
het tot stand komen van de (schriftelijke) overeenkomst, 10% van de koopsom als waarborgsom in
handen van een nader te bepalen notaris te storten dan wel een onvoorwaardelijke bankgarantie te
stellen.

 Een overeenkomst tussen verkoper en koper komt slechts tot stand onder de opschortende
voorwaarden dat deze wordt vastgelegd in een NVM akte en door beide partijen wordt ondertekend.
Koper kan vóór ondertekening van de NVM akte geen rechten ontlenen aan een mondelinge
overeenstemming met de verkoper.

 Alle kosten van de overdracht, waaronder tevens begrepen de overdrachtsbelasting, het kadastrale
recht en de eventuele kosten voor kadastrale uitmeting, zijn voor rekening van koper.

 Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen, is de koper een rente verschuldigd
van 6,0 % per jaar over de koopsom, te voldoen gelijktijdig met de koopsom, te berekenen vanaf de
overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische
levering. Vooromschreven vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer
van verkoper ligt.

 Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat ten tijde van de bouw c.q. renovatie van het verkochte het
normaal was asbest c.q. asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Het is verkoper niet
bekend dat in het verkochte meer asbest c.q. asbestcement houdende materialen zijn verwerkt dan
algemeen gebruikelijk was ten tijde van de bouw c.q. renovatie van het verkochte.

 Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 40 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 de 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
7:17 lid 2 BW omschreven woongebruik.



Verantwoord kiezen, 
onbezorgd wonen! 

Met een voordelige hypotheek van DGA

Wilt u de laagste maandlasten? Wilt u naast de  
hypotheek andere leuke dingen blijven doen? Laat u 
goed informeren!
Of het nu gaat om een nieuwe hypotheek of een bestaande  
hypotheek die u graag wilt aanpassen, een hypotheek is  
maatwerk. De adviseurs van DGA weten als geen ander welke 
geldverstrekkers een aanbod hebben met een scherpe hypotheek-
rente. En, minstens zo belangrijk, met de meest gunstige voorwaarden.  
Voorwaarden die passen bij uw wensen en eisen. Omdat u lekker wilt 
wonen zonder teveel te betalen.
DGA Financieel Adviseurs vindt de meest voordelige oplossing voor uw  
hypotheek, verzekering of lening. Bel ons voor meer informatie of maak  
direct een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Welkom bij DGA!

Voor de actuele rentestanden:
www.hypotheekgoedkoop.nlKoopsom  € 200.000 € 250.000 € 350.000

Taxatiemakelaar  € 510 € 608 € 804
Hypotheekaktenotaris € 611 € 656 € 775
Leveringsaktenotaris € 1.070 € 1.160 € 1.339
Elders betaalt u € 2.191 € 2.424 € 2.918
De DGA k.k. deal € 1.249 € 1.249 € 1.249

Uw voordeel  € 942 € 1.175 € 1.669

De DGA k.k. deal
Altijd voordelig, als DGA de notaris en de taxatie voor u regelt!
Deal*: kostenkoper (k.k.) voor één vaste prijs.

* Hypotheek vanaf € 200.000,–. Vraag naar de voorwaarden

www.dga.nl

tel. 070 - 355 66 48
www.dga.nl

DGA, al 15 jaar  
uw vertrouwde 
adres in Haaglanden

Kranenburgweg 94 
2583 EN Den Haag

Telefoon 070-355 66 48
Fax 070 - 355 79 50
Email info@dga.nl

Telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag 

van 9.00 tot 21.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur
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ARE Makelaars is een kantoor van 
professionals. Wij zijn getraind in het 
begeleiden van onroerende zaken. En dat 
is belangrijker dan u misschien denkt. Het 
aan- of verkopen van een huis is tenslotte 
een grote financiële transactie waarbij 
goed advies en persoonlijke begeleiding 
onmisbaar is. Een proces waarin, als er 
iets niet goed gaat, het vaak meteen 
om duizenden euro’s gaat. Gun uzelf 
daarom een goede begeleider. Je kunt 
tenslotte niet overal verstand van hebben. 

Ieder zijn vak. Wij zijn makelaars.

Trying to settle in The Netherlands, one of 
the first Dutch words you may learn is ‘ma-
kelaar’, the word for real estate agent. In 
Holland the best brokers are member of the 
NVM (www.NVM.nl). ARE Makelaars has a 
broad experience with all kinds of proper-
ties for several decades now. It does not 
matter whether you want to buy, sell or 
rent, we can help you. 

Because we ARE Makelaars

astrid@are.nl
06 11 95 94 86

ed@are.nl 
06 23 94 92 52

hans@are.nl
06-13 18 96 29

T. 070 30 40 141.

E. info@are.nl
W. www.are.nl

De Eerensplein 8 
2593 NA ’s-Gravenhage

Thomsonlaan 113 
2565 JA ’s-Gravenhage


