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Omschrijving 
 
Dorpsstraat 24 - Mijdrecht 
 
Uniek wonen in het centrum van Mijdrecht, op vriendelijke en rustige locatie waar privacy, 
beschutting en ook zon gewaarborgd zijn. Bij deze woning hoeft u niet gezien te worden 
als u lekker buiten zit op het royale terras. Dit appartement moet beslist van binnen 

bekeken worden om goed te kunnen beoordelen welke voordelen hier geboden worden!  

  
De indeling is als volgt:  

afgesloten entree met videofoon, verzorgde hal met trappenhuis en toegang naar de lift. 

Vanuit de lift komt men in de royale hal met toegang naar de voordeur van de woning. 

Achter deze voordeur bevindt zich een zeer representatieve hal met een praktische 
garderobekast en toegang naar de verschilldende vertrekken.  

  

De L-vormige woonkamer is voorzien van een prachtige plavuizenvloer en veel 
daglichtinval door de grote ramen aan de voor- en achterzijde. De woonkeuken heeft 
toegang naar een leuk "ontbijt"-balkon en het grote patio-terras (ongeveer 30 m2). De 

keuken is van het merk Siematic en uitgevoerd met alle inbouwapparatuur (Siemens).  
  

Vanuit de hal zijn de twee royale slaapkamers bereikbaar welke toegang naar het terras 

hebben. Verder zijn er een praktische bijkeuken, het separate toilet en een inpandige 
berging aanwezig. De badkamer is ruim en luxe en is uitgerust met een ligbad, 
douchecabine, toilet en wastafel.  

  

In de onderbouw is via een autolift de parkeerkelder bereikbaar waar twee eigen 
parkeerplaatsen zijn en een ruime, eigen (fietsen-)berging aanwezig is.   
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Dit luxe appartement met grote slaapkamers en een riante woonkamer is uniek voor 

Mijdrecht. Dit soort woningen komt maar zelden te koop, u kunt zeer vrij wonen vanwege 

de ligging en de architectuur. Toch woont u midden in het centrum met alle gemakken 
van dien. 

  

Kenmerken:  
* woonoppervlak 165 m2  
* inhoud ongeveer 445 m3  

* bouwjaar 2004  

* volledig geïsoleerd  
  

 
Vraagprijs € 645.000,-- k.k. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Algemeen: 

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en heeft het karakter van een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Hoewel grote zorg is 
besteed aan de hierbij verstrekte informatie (foto’s, tekeningen en andere gegevens) zullen wij als ook de eigenaar geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de gegevens. 
Asbestclausule: 
In het object kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op 
grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden opgenomen. Koper verklaart ermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper 

voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het object kan voortvloeien. 
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Kenmerken 
 

Vraagprijs  € 645.000,-- k.k. 

Soort  

Type  

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers) 

Inhoud 445 m3 

Perceeloppervlakte 0 m2 

Woonoppervlakte 165 m2 

Soort bouw Bestaande bouw 

Bouwjaar 2004 

Ligging Aan rustige weg, in centrum 

Tuin Zonneterras (600 x 500 cm) 

Garage parkeerkelder, parkeerplaats 

Verwarming C.v.-ketel 2004 

Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas 

 

Adres gegevens 

Dorpsstraat 24 
3641 EC Mijdrecht 

 

 



 
 

 

Korver Makelaars O.G. BV 
Stationsweg 12 

3641 RG Mijdrecht 
Tel: +31 297 250421 

Fax: + 31 297 273168 

welkom@korvermakelaars.nl 
www.korvermakelaars.nl 

 

 

Foto’s 
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Foto’s 
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Kadaster 
 

Kadastrale gegevens 

Adres Dorpsstraat 24 

Postcode / plaats 3641 EC Mijdrecht 

Gemeente Mijdrecht 

Sectie perceel C 8822 

Oppervlakte  m² 

Soort Volle eigendom 

 
 

Kadastrale kaart 
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Plattegrond 
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Lijst van Zaken 
 

Beschrijving zaken 
blijft 

achter 
gaat mee 

overname 

(mogelijk
) 

n.v.t. 

Tuinaanleg � � � � 

Buitenverlichting � � � � 

Tuinhuisje � � � � 

Broeikas � � � � 

Vlaggenmast � � � � 

Voet droogmolen � � � � 

Antenne � � � � 

Brievenbus � � � � 

Deurbel � � � � 

Veiligheidssloten � � � � 

Alarminstallatie � � � � 

Rolluiken � � � � 

Zonwering � � � � 

Gordijnrails � � � � 

Gordijnen � � � � 

Vitrages � � � � 

Horren � � � � 

Rolgordijnen � � � � 

Vloerbedekking � � � � 

Parketvloer � � � � 

Warmwatervoorziening 

Centrale Verwarming (CV) � � � � 

Klokthermostaat 

Open haard 

Kachel � � � � 

Isolatievoorzieningen 

Keukenblok � � � � 

Keuken apparatuur 

 ● Combi-magnetron en koelkast � � � � 

 ● Inductieplaat en afzuigkap � � � � 

 ● Vaatwasmachine � � � � 

Inbouwverlichting 

Opbouwverlichting 

Kasten � � � � 
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Beschrijving zaken 
blijft 
achter 

gaat mee 

overname 

(mogelijk
) 

n.v.t. 

Spiegelwanden � � � � 

Losse kasten � � � � 

Wastafels � � � � 

Toilet accessoires � � � � 

Badkamer accessoires � � � � 

Sauna 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat � � � � 

Telefoon � � � � 

Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 
huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): 

 � � � � 

 

Bijzondere opmerkingen: 
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Voorwaarden en Wetenswaardigheden 
 
 Vraagprijs De vraagprijs geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een 

bod. 
 
 Koopakte Conform standaard NVM-model. 
  
 Overeenkomst De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt 

uitsluitend tot stand als beide partijen een schriftelijke koopakte 
hebben ondertekend. De koopovereenkomst komt tot stand onder de 
opschortende voorwaarde dat beide partijen deze akte 
ondertekenen. 

  
 Notaris Door de koper aan te wijzen, tenzij anders bepaald in de brochure. Is 

de notaris echter verder dan 15 km van de woning gevestigd, dan 
worden eventuele extra kosten (reiskosten, reistijd, kosten notariële 
volmacht e.d.) aan koper doorberekend. 

  
 Waarborgsom Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper 

wordt door de koper binnen drie weken na overeenstemming, een 
waarborgsom in handen van de notaris gestort; groot 10% van de 
koopsom. 

  
 Baten en lasten Alle baten, lasten en eventueel verschuldigde canons en dergelijke 

komen voor rekening van de koper met ingang van de datum van de 
feitelijke eigendomsoverdracht. De lopende baten, lasten en 

dergelijke, zullen tussen partijen naar rato van tijd worden 
verrekend. 

  
 Bedenktijd koper Een koper heeft drie dagen bedenktijd bij aankoop van “een tot 

bewoning bestemde onroerende zaak”, waarin hij die overeenkomst 
alsnog ongedaan kan maken. De bedenktijd begint op de dag die 
volgt op de dag dat een kopie van de door beide partijen getekende 
koopakte aan koper wordt overhandigd. De bedenktijd eindigt om 
23:59 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. 
Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen vallen hier 
buiten. 

  
Huisvestingsvergunning Voor sommige gemeenten is een woonvergunning vereist. Meer 

informatie hierover vindt u bij ons op kantoor. Voor de gemeente De 

Ronde Venen ligt de woonvergunninggrens op € 181.512,86. 
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 Kosten Koper Indien u een woning koopt is het gebruikelijk dat de kosten van de 
eigendomsoverdracht voor rekening van de koper komen. Deze 
eenmalige kosten (te verrekenen bij de notariële 
eigendomsoverdracht) bestaan uit 6% overdrachtsbelasting en 1 tot 
1,5% notariskosten. 

  

Onderzoeksplicht koper Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt, onderzoek 
heeft verricht naar alle aspecten die in het algemeen en voor u in het 
bijzonder van belang zijn bij het nemen van een aankoopbeslissing. 
Daartoe behoort minimaal het bestuderen van de informatie die door 
ons wordt aangeboden, het inwinnen van informatie bij de gemeente 
en een onderzoek naar uw financiële mogelijkheden. Het beste kunt 
u zich laten bijstaan door uw eigen NVM-makelaar! 

  
Bouwkundige keuring Indien u dit wenst kunt u de woning zelf bouwkundig laten keuren 

en eventueel een garantieverzekering afsluiten. Meer informatie 
hierover kunt u bij ons op kantoor krijgen. 

  
 Financieringskosten In de meeste gevallen zal men ook een hypotheek afsluiten. Hiervoor 

wordt door de geldverstrekker meestal afsluitprovisie over de 

hypotheeksom in rekening gebracht. De geldverstrekker verlangt 
tevens dat er voor het aangekochte woonhuis een taxatierapport 
wordt overlegd. Dit taxatierapport wordt door een onafhankelijke 
(niet bij de transactie betrokken) makelaar gemaakt en hij/zij zal 
hiervoor taxatie kosten in rekening brengen. De hypotheek wordt bij 
de eigendomsoverdracht ingeschreven in de daarvoor bestemde 
openbare registers van het Kadaster (overigens net zoals de 
eigendomsakte van de notaris). De notaris brengt hiervoor ongeveer 
1% van de hypotheeksom in rekening. De kosten van de financiering 
zijn fiscaal aftrekbaar. Voor een uitgebreid en vrijblijvend 
hypotheekadvies op maat maken wij graag een afspraak met u. 

  
 Verzekeringen Vanaf de dag dat de woning feitelijk aan u wordt overgedragen (de 

sleuteloverdracht - dit is meestal de dag van het notariële transport) 
draagt u ook het risico van de woning. U moet derhalve zelf tijdig 
voor de verzekering van de woning zorg dragen. Uiteraard bemiddelt 
onze adviseur ook in (opstal-) verzekeringen. 


