
 

OBJECT  Nachtegaallaan 10 te 1761 WH Anna Paulowna 
 
OMSCHRIJVING 
Altijd geliefd, deze witte woningen mét balkon, vanwege de pure uitstraling! Deze woning biedt u 
een ruime doorzonwoonkamer met parketvloer en centraal gelegen keuken, waarin een U-vormig 
keukenblok met inbouwapparatuur. De op het westen gelegen tuin is via de tuindeur bereikbaar; 
de tuin biedt, gezien de ligging, optimale privacy, en is onderhoudsarm ingericht. Boven zijn 
behalve de luxe  ingerichte badkamer (met douchecabine, bad en hangend toilet!) drie grote 
slaapkamers, allen voorzien van een balkon. Op de grote zolderverdieping is een aparte 
zolderkamer én de opstelling witgoed. Aan de straatzijde is de bijzonder praktische bergschuur. De 
woning is in 2007 buitenom geschilderd. 
 
PRIJS 
Vraagprijs € 219.000,- k.k. 
 
KADASTRALE GEGEVENS 
Gemeente  : ANNA PAULOWNA 
Sectie en nummer : L 3651   
Groot  : 1 are, 65 centiare met omschrijving: wonen 
  
BESTEMMING 
De bestemming van dit object is wonen.  
 
INHOUD 
De bruto-inhoud van dit object is ca. 380 m³ 
De gebruiksoppervlakte van dit object is ca. 152 m² 
 
JURIDISCH en ERFDIENSTBAARHEDEN 
Eigen grond en geheel perceel. 
 
BOUWJAAR 
1976  
 
INSTALLATIES 
Merk CV-Ketel : Nefit 
Bouwjaar CV-Ketel : 1989 
De elektrische installatie bestaat uit 7 groepen, enkele stroommeter en aardlekschakelaar. 
 
BOUWAARD en ISOLATIE 
De woning is onderheid, traditioneel gebouwd, voorzien van spouwmuren en pannendak.  
Vloer-, dak- en deels glas-isolatie is aanwezig. 
De stenen schuurberging heeft een betonvloer, houten dakbedekking met hierop mastiek. 
 
ONDERHOUD 
De woning is recent buitenom geschilderd en wordt netjes bewoond. 
 
LIGGING 
In een woonwijk, nabij uitvalswegen, school, sportfaciliteiten en winkelcentrum. 
 



 

  

INDELING 
Begane grond 
Entree met meterkast. Op de vloer liggen tegels; tevens is hier de toiletruimte met duoblok en  
fontein. Ook  hier een diepe berg- c.q. voorraadkast en de garderobeopstelling. 
Woonkamer, type doorzon, met trap (met afsluitbare deur op 1e verdieping). Op de vloer ligt  
parket; er is een tuindeur naar de achterliggende terrastuin op het westen. 
De open keuken is centraal gelegen in de woning, heeft een keukenblok in U-vorm 
Aanwezige inbouwapparatuur: koel/vrieskast, keramische kookplaat, oven en afzuigkap. 
1e verdieping: 
De overloop is afsluitbaar met een deur bovenaan de trap van de 1e verdieping. 
De grote ouderslaapkamer (met toegang tot balkon over de gehele breedte van de woning)  
heeft een gespoten plafond, nette wandafwerking en een afgedopte aansluiting voor een wastafel.  
De beide slaapkamers aan de tuinzijde hebben een toegangsdeur naar het balkon.  
De wanden zijn netjes afgewerkt met o.a. een lambrisering; de plafonds zijn gespoten. 
Op de vloeren van alle slaapkamers, alsmede op de overloop, ligt zeil in een lichte kleur. 
De luxe badkamer is voorzien van lichte betegeling op de wanden en de vloer. Het kunststof  
plafond heeft inbouwspots, er is een praktische douchecabine, ligbad, wastafel en hangend toilet.  
2e verdieping: 
De royale zolderruimte biedt plaats aan een speelgedeelte, een zolderkamer met dakraampje,  
en veel bergruimte. Tevens op deze zolderruimte de opstelling CV,  én wasmachine + droger. 
 
De tuin 
Is besloten en onderhoudsarm vanwege bestrating en houtsnippers in de borders.  
De tuinligging is op het westen,  dus zon-garantie voor de gehele middag en avond!  
De erfafscheiding met huisnr. 8 is gezamenlijk; die met nr. 12 is geheel eigendom. 
De schuur 
Aan de straatzijde gelegen, voorzien van betonvloer en houten dak met mastieklaag.  
 
PARKEERMOGELIJKHEDEN  
Parkeervakken aan de overkant van de straat,  
en mogelijkheid tot parkeren van de eigen auto op de oprit 
 
BIJZONDERHEDEN: de gloednieuwe Miele wasmachine en droger mogen achterblijven!!! 
 
AANVAARDING: aanvaarding is in overleg. 
 
Algemene ouderdomsclausule 
De koper verklaart zich ermee bekend dat de onroerende zaak ouderdomsrisico heeft, hetgeen betekent dat 
de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwere objecten. 
Tenzij de verkoper de kwaliteit heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor o.a. de kwaliteit van de vloeren, het 
dak, leidingen voor elektriciteit, water, gas, riolering, eventuele aanwezigheid van ongedierte c.q. schimmels 
(zoals houtworm, boktor, zwam, etc.) en de eventuele aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht) . 
Het betekent eveneens dat in de onroerende zaak asbesthoudend materiaal verwerkt kan zijn (bijvoorbeeld 
in (rook)kanalen, (dak)beschot, en nabij verwarming - en warmwatertoestellen). Koper verklaart ermee 
bekend te zijn dat verwijdering van dergelijk materiaal milieuvoorschriften gelden. Eventuele bouwkundige 
kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op dat geen waar het object voor bestemd is 
 
Toelichting bij het begrip gebruiksoppervlakte: 
Het begrip gebruiksoppervlakte is vastgesteld volgens de NEN2580 door het Nederlands Normalisatie 
Instituut. De gebruiksoppervlakte is gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingconstructies. 
Tot de vertrekken behoren WEL: 
Alle oppervlaktes van een woning (hoger dan 1,5 mtr), excl. dragende binnenwanden, incl. inpandige en 
aangebouwde bergingen en garages. 
Tot de vertrekken behoren NIET: 
Gemeenschappelijke ruimtes bij een appartement (zoals hal en trappenhuis, lift), balkon, buitenterras, 
kamers of delen van kamers/ruimtes lager dan 1,5 mtr, zolder die niet (nauwelijks) toegankelijk is voor 
mensen, dragende binnenwanden. Vrijstaande garages en bergingen. 



 

  

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 


