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Breloftpark 20, 2201 TE Noordwijk 

Vraagprijs € 1.074.500,- k.k. 
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Omschrijving 

 
Breloftpark 20, 2201 TE Noordwijk 
 
Op een toplocatie, zonnig en vrij gelegen, nagenoeg nieuwe, zeer comfortabele onder architectuur gebouwde 2 onder 
1 kap VILLA.  
  
Deze villa combineert een aantal eigenschappen die het tot een bijzonder aantrekkelijk geheel maken:  
- ruim opgezette woning: 14 meter diepte en 6 meter breedte;   
- 230 m2 woonoppervlakte;  
- gelegen in de mooie villawijk Breloftpark, op loopafstand van het strand, met aan de achterzijde vrij uitzicht;   
- recentelijk (2016) opgeleverd: alles nieuw, dus direct te betrekken zonder verbouwingen.  
- hoogwaardig afgewerkt en ingericht: alle verdiepingen zijn voorzien van een eiken parketvloer in visgraatmotief, een 
mooie beukenhouten bordes-trap met vide, plafond- en wandafwerking etc. etc.  
- grote woon/eetkeuken met hardstenen tegelvloer en diverse Miele inbouwapparatuur.   
- zeer zonnige achter- en voortuin: van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds is er zon. Van alle kanten ook veel lichtinval in 
het huis. Tuinen fraai aangelegd en achtertuin nog voorzien van een berging en een veranda.  
- laag energieverbruik (energielabel A). Het huis is volledig geïsoleerd en alle ruimtes zijn voorzien van 
vloerverwarming.  
- perceelsoppervlakte 289 m2 en de inhoud van de villa bedraagt ca. 833 m3.  
  
Indeling: Zij-entree, hal, toilet, gaderobekast, beuken houten trap naar 1e etage en kelder, zeer ruime L-vormige 
doorzon woon-/eetkamer (ca. 73 m²) met fraaie openhaard-partij (gas) en dubbele deuren naar de tuin, riante 
woon/eet  
keuken aan de voorzijde met Miele inbouwapparatuur o.a. 6 pits inductie kookplaat, afzuigkap, quooker, vaatwasser, 
koelkast en een hetelucht combi-oven.   
1e etage: Grote overloop met trapkast, 2 royale slaapkamers waarvan 1 met inbouwkasten, 3e slaapkamer,  luxueuze 
badkamer met ligbad, douche, wastafel en 2e toilet.  
2e etage: Ruime bemeten overloop met ruimte voor C.V.ketel en wasm. aansl., 2 ruim opgezette slaapkamers, 2e 
modern uitgevoerde badkamer met douche, wastafel en 3e toilet.  
Kelder (ca. 23,5 m²): netjes afgewerkt en eveneens voorzien van een eiken parketvloer en vaste kast; thans in gebruik 
als chill- en slaapruimte.  
  
De ligging is optimaal, zeer rustige villawijk, op korte loopafstand van het strand. Tevens dichtbij uitvalswegen naar de 
N206 en A44 waardoor de luchthaven Schiphol, Leiden, Amsterdam en Den Haag uitstekend bereikbaar zijn.  
  
Collegiaal in verkoop met De Leeuw Makelaardij te Rijnsburg. 

 

Vraagprijs € 1.074.500,- k.k.



 
 

  

 
Damen Makelaars 

Parallel Boulevard 180 
2202 HS, NOORDWIJK ZH 

Tel: 071-3619343 
Fax: 071-3620184 

E-mail: info@damenmakelaars.nl 
www.damenmakelaars.nl 

Kenmerken 
Vraagprijs : € 1.074.500,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : 2-onder-1-kapwoning 
Aantal kamers : 7 kamers waarvan 5 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 842 m3 
Perceel oppervlakte : 289 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 230 m2 
Soort woning : Villa 
Bouwjaar : 2016 
Ligging : Aan park, aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, beschutte ligging 
Tuin : Achtertuin, voortuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  107 m2  
Garage : Geen garage 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Volledig geïsoleerd 
C.V.-ketel : Eigendom 
   

Locatie 
Breloftpark 20  
2201 TE  NOORDWIJK 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 
Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     
- Losse Kasten     

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     
- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     
- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten:     

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     
-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     
- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     
- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     
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 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten:     

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

- Quooker     

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)     

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 
-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Tuin     

Inrichting     

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties     

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

     

Bebouwing     

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

     

Overig     

Overige tuin, te weten:     

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      

 
Overig     

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract. Zo ja, neemt verkoper 
de zaak mee of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overgen

omen 
CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten:     

-  
-  
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U heeft belangstelling voor deze woning en u wilt een bod uitbrengen? 
 
Indien u belangstelling heeft voor deze woning verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor. U kunt ons 
tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 071-361 93 43 (indien wij niet aanwezig zijn kunt u een boodschap 
achterlaten op ons antwoordapparaat) of een email sturen naar info@damenmakelaars.nl. 
 
Allereerst is het belangrijk voor ogen te hebben welk bedrag u van de bank kunt lenen ofwel tot welke prijs u in 
onderhandeling kunt gaan. 
 
Een bod uitbrengen kunt u bij de makelaar waarmee u de woning heeft bezichtigd. Betrek in uw bod alle voor u 
belangrijke factoren, zoals het vereiste van het verkrijgen van een hypotheek, een weergave van de zaken welke in 
woning al dan niet achterblijven en wanneer u de woning wenst te betrekken. 
 
U heeft géén belangstelling voor deze woning en u wilt verder op zoek naar een andere woning? 
 
Indien u geen belangstelling heeft voor deze woning kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij staan u graag te 
woord en zullen samen met u het huidige woningaanbod bekijken of een andere woning wellicht interessant voor u 
zou kunnen zijn. 
 
U kunt ook het internet raadplegen. Het complete aanbod vindt u op www.funda.nl De internetsite van Damen 
Makelaars is www.damenmakelaars.nl Deze site werken wij iedere dag bij en u vindt van iedere woning een complete 
presentatie met meerdere foto’s. 
 
Voor informatie over alle woningen met een complete aankoopbegeleiding bieden wij u de aankoopopdracht aan. Een 
algehele professionele koopbegeleiding van A tot Z met uw eigen makelaar aan uw zijde. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen voor een vrijblijvende afspraak met één van onze makelaars. 
 
Wanneer is een koopovereenkomst tot stand gekomen? 
 
Er is formeel een koopovereenkomst tot stand gekomen nadat de koopakte door zowel de verkoper als de koper is 
ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend acht verkoper zich vrij om met de 
(kandidaat)koper géén overeenkomst aan te gaan. 
 
Hebben verkoper en koper juridische verplichtingen? 
 
De juridische verplichtingen van de verkoper neemt de verkopend makelaar voor zijn rekening. De juridische 
verplichtingen van de koper dient u -indien u geen eigen makelaar in de arm heeft genomen- zélf voor uw rekening te 
nemen. Een belangrijk aspect waar een koper zich vaak op verkijkt is de onderzoeksplicht welke hij heeft. U kunt zich 
bij later ontstane problemen niet vanzelfsprekend beroepen op een “verborgen gebrek” en vervolgens de verkoper 
aansprakelijk stellen. 
 
Als makelaar raden wij u daarom aan uw eigen makelaar mee te nemen. Indien u hierover meer wilt weten kunt u 
contact opnemen met ons kantoor voor een vrijblijvende afspraak met één van onze makelaars. 
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Hypotheken - Verzekeringen - Financiële planning 

Frank Ransijn 
Regisseur  
06-51389767 
Frank@Ransijn.Finance 

Welkom, wij zijn Ransijn Finance.  

Bij ons kun je terecht voor hypotheekadvies, 
verzekeringen en financiële planning. Wil je een 

huis kopen, je hypotheekrente verlengen, je 
financiën op orde brengen, besparen op je 

verzekeringen of heb je andere vragen?  

Wij kunnen je helpen. 

We zijn onafhankelijk financieel adviseur en 
hebben dus maar één belang: dat van jou.  

We vergelijken verschillende banken en 
verzekeringsmaatschappijen met elkaar, totdat we 
de hypotheek of verzekering vinden die het beste 

bij jouw situatie past. Qua voorwaarden, maar 
zeker ook qua prijs. 

Bel ons voor meer informatie; 

0 7 1 - 2 0 3 4 5 6 7  

of bezoek onze website; 

 

www.ransijn.finance 

Joyce van Diest 
Hypotheekadviseur 
Joyce@Ransijn.Finance 

Marcel Gerlag 
Hypotheek- en  
verzekeringsadviseur 
Marcel@Ransijn.Finance 

Maurice van der Meer 
Hypotheekadviseur 
Maurice@Ransijn.Finance 

Wij zijn inpandig gevestigd in het kantoor van Damen Makelaars, Parallel Boulevard 180  Noordwijk aan Zee 


