
Lansing 

TE KOOP

Amalia van Solmsstraat 40 te Waddinxveen

Ruime 5-kamerhoekwoning voorzien van een achter- en zijaanbouw met 
garage en optioneel een 2e garage. 

Vraagprijs € 385.000,-- k.k. 

Vraagprijs € 25.000,-- k.k. (optioneel 2e garage) 



Algemene omschrijving

Ruime 5-kamer hoekwoning voorzien van een zij- en achteraanbouw met garage en 
optioneel een 2e garage. Gelegen in een leuke en zeer kindvriendelijke woonwijk, die 
onlangs nog opnieuw ingericht is door de Gemeente Waddinxveen.  

Kenmerken

Kadastrale registratie  : Waddinxveen B 4075, 3950 en 3951 
Woonoppervlakte  : 125 m² 
Perceel oppervlakte  : 185 m² 

Omschrijving 

De ruime hoekwoning met zij- en achteraanbouw is gebouwd in 1962, 1978 en 2006 en 
heeft een woonoppervlakte van circa 125 m². Het perceel is 185 m² groot.  

De woning biedt u onder andere de volgende pluspunten: 
* Ruime woonkamer met veel lichtinval en openslaande deuren naar de achtertuin. 
* De keuken is voorzien van inbouwapparatuur. 
* Zonnige achtertuin, gelegen op het westen. 
* Op de 1e verdieping zijn drie slaapkamers. 
* Op de 2e verdieping is een vierde slaapkamer.  
*  Bijbehorende garage zowel buitenaf als door de achtertuin toegankelijk. 
* Tweede garage buitenaf toegankelijk  



De woning heeft de volgende indeling: 

Begane grond: 
Entree, hal met garderobe en meterkast met 7 groepen en aardlekschakelaar. Modern 
toilet met fonteintje. Trap naar de eerste verdieping.  

Ruime doorzonwoonkamer met achter- en zijaanbouw. Aan de achterzijde van de 
woning zijn openslaande deuren naar de zonnige achtertuin. De woonkamer heeft een 
plavuizen vloer en een strak plafond met inbouwspots. Aan de achterzijde van de 
woonkamer is de keuken bereikbaar. 

De keuken is uitgevoerd in een lichte kleurstelling met RVS handgrepen en een fraai 
marmer / granieten werkblad. De keuken is met onder- en bovenkasten en is voorzien 
van een keramische kookplaat, spoelbak, vaatwasser, koel- / vriescombinatie, oven, en 
afzuigschouw. Vanuit de keuken is er een aparte deur naar de achtertuin.  

1e verdieping:  
Overloop met trap naar de zolderverdieping. 3 slaapkamers, waarvan één met toegang 
tot de uitbouw aan de achterzijde. Badkamer voorzien douchecabine, vrij hangend toilet 
en wastafelmeubel.  

2e verdieping: 
Overloop met witgoedaansluitingen en opstelling van de Atag combiketel (2012). Ruime 
slaapkamer met dakkapel aan de achterzijde. Deze verdieping is voorzien van bergruimte 
onder de schuine kap.  

Tuin: 
De achtertuin is netjes aangelegd en heeft een ligging op het westen. De tuin biedt veel 
vrijheid en privacy en heeft een zithoek met pergola een vijver.  Achter in de tuin is de 
stenen berging aanwezig met toegang tot de garage. In de berging is elektra aanwezig. In 
de voortuin is voldoende ruimte voor een 2e zithoek en is voorzien van een buitenkraan.  

Garage : 
De garage is middels de berging bereikbaar alsmede vanaf de Louise de Colignulaan. De 
garage (21 m²) is voorzien van garagedeur, verlichting en elektra.  

Optioneel 2e garage: 
Deze garage is bereikbaar vanaf de Louise de Colignylaan. De garage (20 m²) is voorzien 
van garagedeur, verlichting en elektra met eigen elektrameter.  



Bijzonderheden 
* Atag combiketel (2012)  
* Geheel hardhouten kozijnen met dubbel glas 
* Betonnen begane grondvloer en houten verdiepingsvloeren 
* De dakbedekking van de garages is recent vernieuwd 
* De woning heeft energielabel E 

Oplevering en aanvaarding

Nader overeen te komen / kan op korte termijn. 

Vraagprijs

€ 385.000,-- kosten koper 

€ 25.000,-- kosten koper (optioneel 2e garage)  

Informatie

Voor informatie en/of een afspraak voor een bezichtiging kunt u contact opnemen, 

telefoon: (0172) 53 34 93. 

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze 

informatie kan door Jacobs Advies & Makelaardij echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de 

vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van 

de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet 

gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving 

van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding. 











Bijlage 1     Plattegronden











Bijlage 2    Kadastrale kaart (niet op schaal) 



Bijlage 3    Luchtfoto 



Bijlage 4  Overzichtskaart 


