
Volledig gemeubileerd 

2-kamer recreatie 

woning 

Veerpolder 1 010 te Warmond

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



Beleggings-/recreatiekans voor de mensen met 
een voorliefde voor water! 




Dit volledig gemeubileerde en voor verhuur/
recreatie direct beschikbare 2-kamer appartement 
is gebouwd alsof het een appartement is om in te 
wonen. Recreëren dus met het conform van een 
reguliere woning. Naast voor recreatie is dit 
appartement dus ook uitermate geschikt voor 
éénieder die een tijdelijke huurbehoefte heeft (b.v. 
expats of mensen die hun woning hebben 
verkocht / laten verbouwen) en sinds de oplevering 
2013 zijn deze woningen erg in trek bij beide 
categorieën huurders.




Naast een moderne en volledig gemeubileerde 
inrichting gericht op comfort en gemak, beschikt het 
appartement over een ruim balkon met prachtig 
uitzicht op de jachthaven. Buiten en binnen vormen 
op deze manier als het ware één geheel. 




Warmond is een zeer sfeervol dorp aan de rand 
van de bollenstreek in de buurt van Leiden, den 
Haag en Schiphol. De Keukenhof is zelfs 
bereikbaar per sloep vanuit het appartement. De 
sloepen zijn, als u er geen in bezit heeft reeds, te 
huur op hetzelfde terrein. Ligplaatsen in de 
kleinschalige jachthaven zijn ook te verkrijgen 
(huur).

In de nabije omgeving van het kleinschalige 
complex (34 appartementen) zijn ook voldoende 
faciliteiten om op een andere manier dan 
waterrecreatie de vrije tijd te besteden. Een kleine 
greep uit het aanbod: golf, tennis, bowloing, sauna, 
restaurants en ook Monkey Town (indoor 
speelplaats voor de kleintjes).  




Kortom, dit appartement is ideaal als recreatie, 
tijdelijke woonruimte of een variant van zakelijke 
short stay!























huurbehoefte

Indeling:




Begane grond:

Entree via hal met bellentableau en brievenbussen. 
Centrale hal met zitplaatsen en toegang tot de lift.




Eerste etage:

Toegang tot het appartement met aan de linkerzijde 
de meterkast en slaapkamer. De slaapkamer is 
voorzien van een 2-persoons box spring en heeft 
een badkamer 'en suite' voorzien van wastafel en 
inloop regendouche. Aansluitend aan de badkamer 
bevindt zich de interne berging met wasmachine 
aansluiting. 

Middels de centrale hal bereikt men de woonkamer 
die volledig is ingericht en voorzien is van een open 
keuken met hete lucht oven, vaatwasser, koel/
vriescombinatie, 4-pits gasfornuis en wasemkap. 

Via de openslaande deuren bereikt men het ruime 
balkon wat ook reeds voorzien is van een lounge 
set.  




Bijzonderheden:

- Overdracht in overleg

- Recreatieappartement, niet bestemd voor 
permanente bewoning

- Woning is verhuurd t/m begin oktober 2021

- Bouwjaar 2013

- Gebruiksoppervlakte wonen 61,25 m2 
(meetrapport beschikbaar)

- Gebouwgebonden buitenruimte 10,45 m2 

- Volledig gemeubileerd en direct te verhuren / zelf 
te gebruiken

- Volledig geïsoleerd en gebouwd conform 
Bouwbesluit voor woning (hogere eisen dan 
recreatie)

- HR-combiketel uit 2013

- Energielabel aangevraagd

- Parkeerplaats in eigendom

- Nabij uitvalswegen richting Amsterdam, Leiden en 
Den Haag
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Plattegrond
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: Galerijflat
Soort bouw: Appartement
Bouwjaar: 2013
Woonoppervlakte: 61 m²
Inhoud: 196 m³

INDELING:
Aantal kamers: 2
Aantal slaapkamers: 1
Aantal badkamers: 1
Aantal toiletten: 1

PRIJS
Vraagprijs € 249.500 K.K.

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid. 


De informatie over de woning is gebaseerd op gegevens die door de klant aangeleverd zijn. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
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NADERE INFORMATIE: 



Uitnodiging: 




Alle door RE/MAX en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend 
gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg cq. tot het uitbren-
gen van een bod.  




Erfdienstbaarheden: 

Indien de woning c.q. het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve ver-
plichtingen en /of andere bedingen rusten, gaan deze over op de koper 
en worden als bijlage behorende bij de koopakte gesteld, meestal in de 
vorm van het eigendomsbewijs.  




Koopakte: 

Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze 
voorkomen in de model koopakte NVM, VBO, VastgoedPro, Consumen-
tenbond en de Vereniging Eigen Huis.  




Waarborgsom/bankgarantie: 

De waarborgsom bedraagt 10% en dient te worden voldaan aan de 
notaris binnen de vastgestelde termijn.  




Ontbindende voorwaarden: 

Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen 
van een woonvergunning, hypotheek of hypotheekgarantie) worden 
alleen vermeld als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.  
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Neem contact met ons op 


RE/MAX Makelaarsgilde 

Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen LEIDEN onze 
regio van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en adviezen. 
Bent u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke stap van een 
transactie: van tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw 
woning. We staan bekend om onze beroemde slogan: „Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed 
dan RE/MAX”. Laat ons het bewijzen. 

René Wetsteijn t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E renewetsteijn@remax.nl

www.remax.nl/renéwetsteijn

Makelaarsgilde (Leiden) 

René Wetsteijn

Makelaar o.z.




M 06 19 99 59 99

T 071 51 62 383

E renewetsteijn@remax.nl


