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Sassenheim,
Bijdorpstraat 41

In deze prachtig gerenoveerde bollenschuur is een luxe en hoogwaardig afgewerkte 2/1-kap woning gerealiseerd. In 
overleg met Cultuur Historische Genootschap Duin en Bollenstreek is deze oude bollenschuur compleet gerenoveerd 
waarbij de uiterlijke verschijning gelijk is gebleven en in oude glorie is hersteld. Intern en binnen de gevels is de 
bollenschuur compleet gerenoveerd met hoogwaardige materialen waarbij hoge nieuwbouw isolatie waardes 
gehanteerd zijn wat geresulteerd heeft in een Energie label A.




De ligging op loopafstand van het gezellige centrum van Sassenheim, korte fiets afstand van het NS Station en binnen 
enkele minuten met de auto op de A-44 (Amsterdam-Den Haag) is werkelijk ideaal. Middels een gezamenlijk entree aan 
de voorzijde komt u binnen in de hal van Bijdorpstraat 41. Onder de trap bevindt zich een praktische bergkast met onder 
meer het aansluitpunt voor de wasmachine. Tevens begaanbaar vanuit de hal vind u een ruim toilet met fontein 
afgewerkt met grote zandkleurige tegels en wit sanitair. De knusse woonkamer is aan de voorzijde gesitueerd 
overgaand in een gezellige open woonkeuken met openslaande deuren naar de zonnige zij-tuin. Aan de achterzijde is er 
ruimte voor een grote eettafel. De keuken is afgewerkt met groene fronten, een wit marmerlook aanrechtblad en de 
navolgende inbouwapparatuur: koelkast, vrieskast, vaatwasmachine, afzuigkap, inductiekookplaat en combioven. Op de 
eerste verdieping is er een ruime overloop gecreëerd waar ruimte is voor een kastenwand of een bureau/werk wand. 
Vanaf de overloop is er toegang tot de slaapkamers hoofdbadkamer, separate toilet en een CV/wasmachine kast.




Aan de achterzijde vind u de hoofd slaapkamer met privé badkamer met douche en wastafel Aan de voorzijde een ruime 
2e slaapkamer. De hoofd badkamer is v.v. een ruime douche met moderne zwarte regen- en handdouche , een 
wastafelmeubel met opbergruimte en moderne ronde led spiegel.

Het luxe sanitair en de badkamer designs zijn in samenwerking met "Tortu" samengesteld en met hoogwaardige 
Italiaanse materialen uitgevoerd.




Het huis is volledig afgewerkt met glad gestuukte wanden en plafonds voorzien van inbouw spots, eikenhouten 
vloerdelen met vloerverwarming, hoge witte plinten, zwarte aluminium kozijnen met roede verdeling en luxe binnen 
paneeldeuren in hoge kozijnen. Door het hoogwaardige isolatie niveau heeft deze gerenoveerde bollenschuur een 
energielabel A verkregen, uitgevoerde isolatie werkzaamheden; dakisolatie volgens nieuwbouw eisen; vloerisolatie 
volgens nieuwbouw eisen en dubbele beglazing met HR ++ glas, spouw isolatie in de oude spouw en daarvoor een 
geïsoleerde binnen wand. Alle vloeren zijn voorzien van PIR isolatie ook de tussenvloeren zodat ook deze optimaal 
geïsoleerd zijn voor warmte behoud maar ook geluid. Het huis wordt verwarmd middels een HR cv-combiketel, 
zonnepanelen zouden eventueel nog door de koper op het platte dak aangelegd kunnen worden.




De woning heeft een zonnige zij-tuin (Z-W) welke bereikbaar is vanuit de woonkeuken. Tevens is er Parkeergelegenheid 
op eigen terrein en een kleine voortuin aan de voorgevel.

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Oplevering: in overleg
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Object gegevens

Soort woning herenhuis

Type woning 2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar 1930

Bouwvorm Bestaande bouw

Permanente bewoning ja
Huidig gebruik wonen

Huidige bestemming wonen

Maten object

Aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2

Volume 283 m³
Perceeloppervlakte 231 m²

Woonoppervlakte 81 m²

Details
Ligging object aan rustige weg, in woonwijk

Bijzonderheden energielabel A
Premies / sub geen

Verwarming c.v.-ketel, vloerverwarming geheel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas

Warm water c.v.-ketel

Kabel nvt

Zonwering nvt

Tuin gegevens

Tuin voortuin, zijtuin

Kwaliteit normaal
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Je hebt een woning 
bezichtigd, en nu?
Bezichtiging

Je hebt geen verdere belangstelling; wil je ons dit even laten weten, zodat wij dit aan onze 
opdrachtgever kunnen doorgeven.

Enthousiast
Je bent enthousiast en wilt de woning graag kopen:

- ken je jouw hypotheek mogelijkheden?

- indien jij dat wenst kan Heemborgh Makelaars jou hierbij adviseren. t 0252 - 21 70 11

- Is er voor deze woning een huisvestingsvergunning vereist?

  Zo ja, ga na of jij hiervoor in aanmerking komt.

Een bod uitbrengen
Als je bovengenoemde zaken hebt onderzocht, weet je of het voor jou zinvol is om een bod 
uit te brengen. Een bod kan je zowel mondeling als schriftelijk uitbrengen. Heemborgh 
Makelaars zal jouw bod overbrengen en bespreken met de eigenaar van de woning. Wordt 
het door jouw uitgebrachte bod door de eigenaar geaccepteerd, dan is er sprake van een 
koopovereenkomst. Echter het is pas bindend als de koopovereenkomst door iedereen 
getekend is.

Het is belangrijk dat jij in jouw bod die zaken opneemt, die voor jouw belangrijk zijn zoals:

- het verkrijgen van een hypotheek al dan niet met Nationale Hypotheek Garantie.

- het verkrijgen van een huisvestingsvergunning.

- een opsomming van de roerende zaken waarvan jij wilt dat ze bij de aankoop in de woning 
achterblijven.

- het wel of niet laten uitvoeren van een bouwkundige keuring

Onderhandelingen

Het is mogelijk dat het door jouw uitgebrachte bod niet direct door de verkoper wordt 
geaccepteerd. Heemborgh Makelaars zal dan namens de verkoper met jou in onderhandeling 
treden.

Koopovereenkomst
Als er een overeenstemming is wordt vervolgens door de verkopende makelaar de koopakte 
opgemaakt. Nadat de koper een volledig getekend koopcontract heeft ontvangen, heeft de 
koper nog 3 dagen bedenktijd. Indien de koper de koopovereenkomst wenst te ontbinden, 
dan dient hij/zij dit middels een bericht met ontvangstbevestiging aan de makelaar kenbaar 
te maken.

Waarborgsom
De notaris zal jou (de koper) enkele dagen nadat hij de koopakte heeft ontvangen, verzoeken 
tot het storten van de waarborgsom of het stellen van een bankgarantie, uiterlijk op de datum 
zoals afgesproken in het koopcontract.

Hypotheek
Als de koopakte is getekend dien je zo spoedig mogelijk de hypotheek aan te vragen. De bank 
zal een taxatierapport van de woning verlangen. Overleg met je hypotheekadviseur wie dit 
taxatierapport mag maken. Indien nodig zal nu ook de huisvestingsvergunning kunnen 
worden aangevraagd.

Leveringsakte
Op het moment dat de datum van het transport nadert, ontvang je een uitnodiging van de 
notaris om de transportakte te komen tekenen. Op deze dag vindt dus de feitelijke 
eigendomsoverdracht plaats en ontvang jij de sleutel van jouw nieuwe woning.
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Alles naar wens 
geweest?

Sassenheim

Hoofdstraat 271

2171 BE Sassenheim




0252 - 217 011

sassenheim@heemborgh.nl

Bennebroek

Rijksstraatweg 22

2121 AE Bennebroek




023 - 584 52 65

bennebroek@heemborgh.nl

Hoofdstraat 142

2181 EH Hillegom




0252 - 516 413

hillegom@heemborgh.nl

Hillegom

Hoofdweg 1334 A

2151 LT Nieuw-Vennep




0252 - 629 090

nieuw-vennep@heemborgh

Nieuw-Vennep

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard 
voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


