
Unieke monumentale notariswoning!

Raadhuisstraat 31 -33

Zuidland

vraagprijs:

€ 1.950.000 k.k.



Kenmerken & specificaties

Bouwjaar: 1874

Soort: villa

Kamers: 15

Inhoud: 3199 m³

Woonoppervlakte: 682 m²

Perceeloppervlakte: 3832 m²

Overige inpandige ruimte: 139 m²

Verwarming: c.v.-ketel, open haard, vloerverwarming 

gedeeltelijk

Isolatie: dubbel glas



Omschrijving

Een pand met en een verleden maar ook met een toekomst. Het verleden begint in 1874. En over het 

heden, beslist u! Dit unieke pand heeft een schitterende bouwstijl in het hartje van Zuidland. Deze 

monumentale notariswoning is door de huidige eigenaren omgetoverd tot een prachtig woonhuis. Aan 

ruimte geen gebrek met twee bijgebouwen voor een kantoor en een beauty salon. Aan de achterzijde 

bevindt zich een grote garage en een lichte woonkeuken met een serre en veranda. Alle ruimtes zijn aan 

elkaar verbonden en inpandig te bereiken.


Door haar indeling biedt de woning mogelijkheden als kantoor/praktijk aan huis, Bed & Breakfast, private 

zorg instelling of gebruik in de huidige configuratie. Ook kan de woning in gebruik genomen worden als 

kangoeroewoning. Dit is een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één 

dak. De woonruimtes hebben elk een aparte voordeur en hebben een interne afsluitbare verbindingsdeur. 

Ook wel kangoeroewoning of meer generatiewoning genoemd.





Een zee aan mogelijkheden. Een bezichtiging aan deze woning is een must. Ervaar deze woning zelf en 

plan bij ons een bezichtiging in.





INDELING:





Rondom de woning is het perceel te bereiken door drie elektrische op afstand bedienbare hekwerken en 

twee loophekken. Aan de kant van de Vlasstraat is een groot eigen parkeerterrein om uw auto's te 

parkeren en een carport voor 2 auto's. Aan de voorzijde van de woning is een statige ronde oprijlaan met 

een indrukwekkende authentieke fontein (met zorg door de huidige bewoners gerestaureerd) met aan 

beide zijden 24 prachtige Elzen.


Het huis is lange tijd grondig verbouwd en gerestaureerd met het oog voor het heden en het verleden. 

verkeerd nu in uitstekende staat. Het totale perceeloppervlak is 3.832 m2, met een vergunning voor het 

bijbouwen van circa 300 m2. Mooie details zijn bespaard gebleven en hier en daar weer toegevoegd. De 

Franse natuurstenen open haard, een prieel uit Parijs, zitjes voor de grote ramen en de Griekse 

terrasbetegeling. De woonkeuken met luxe apparatuur is een paradijs voor iedere keukenprins of prinses.





Begane grond:


Via de statige voordeur betreedt u het monumentale pand. De hal is voorzien van een prachtige originele 

marmeren vloer. De vloeren in de woon- en eetkamer zijn van puur eikenhout en de radiatoren en de 

plafonds inclusief ornamenten zijn vernieuwd. In de woonkamer een sfeervolle authentieke Franse open 

haard van natuursteen met ensuite deuren naar de keuken. In de woonkamer aan de voorzijde zijn hoge 

ramen met glas in lood, zitjes onder de ramen met zicht op de fontein. Aan de voorzijde een aparte 

eetkamer, hoog plafond met ornament en een sfeervolle houtkachel. Aan de zijkant vaste kasten. 

Toiletruimte met staand toilet met stortbak en fonteintje. Een tweede eetkamer met vloerverwarming en 

via een rond trapje naar beneden toegang tot de wijnkelder. Deze ruimte was vroeger een kolenhok en 

beschikt nog over de originele vloertegels uit 1874. De muren zijn met IJsselsteentjes bekleed. Vanuit 

deze eetkamer heeft u toegang tot zowel de keuken als de bijkeuken. De bijkeuken en wasruimte 

vertellen ook een prachtig historisch verhaal, zo hebben ze bijvoorbeeld dienstgedaan toen het pand in 

de zestiger jaren als gemeentehuis is gebruikt als gevangenis, politiebureau, brandweerkazerne en 

conciërgewoning. Aan het einde van de imposante hal is de keuken. De woonkeuken is uniek door de 

fantastische hoge serre. Met een zeer royale keukeneiland in het midden van de ruimte en een 

kastenwand aan de zijkant is ook dit vertrek helemaal af. Alle apparatuur is van het merk NEFF en is 

dubbel vertegenwoordigd. Inbouwapparatuur o.a. quooker, boilers, kookzone 2- en 5-pits inductie, 2-pits 

keramisch, grill, Tepan Yaki kookplaat, verse bonen koffieautomaat, 2 stoom bakovens, 2 ovens, combi-

oven 2 x warmhoud lade 2 x koelkast, 2 x vaatwasser, 3 x afzuigkap geïntegreerd, 2 spoelbakken met 

mengkranen en het geheel is afgewerkt met een Silestone composiet werkblad. 




 Aan de wand is een tv-aansluiting aanwezig. De 

ramen van de Gesbo (2011) serre kunnen 

elektrisch worden bediend. Hier kunt u ’s 

morgens heerlijk genieten met een kopje koffie 

van de rust en de ruimte om u heen.


Vanuit de keuken kunt u naar de bijkeuken, 

garage en de prachtige tuin. De garage is extra 

ruim (afmetingen ca. 6.50 m x 7.00 meter). De 

garage biedt veel bergruimte en is voorzien van 

twee elektrische op afstand bedienbare 

sectionaal deuren. Het schuifhek voor de garage 

is ook elektrisch en op afstand bedienbaar. Aan 

de woning vast is ook nog een garage, deze is 

momenteel in gebruik als werkplaats en 

fietsenstalling.





Begane grond bijgebouwen:


Via een aparte ingang is een prachtige ruimte 

bereikbaar, welk op dit moment dienst doet als 

beautysalon. De ontvangstruimte is voorzien van 

een plavuizen vloer met vloerverwarming. De 

ruimte bestaat uit twee behandelruimtes en een 

wachtkamer. De ontvangst en behandelkamers 

zijn voorzien van sfeerverlichting, airconditioning 

en wastafels.


De kamers staan allemaal met elkaar in 

verbinding maar kunnen afzonderlijk gebruikt en 

afgesloten worden door matglazen schuifdeuren. 

Met uitzondering van de 1e kamer is er via de 

andere kamers toegang tot de tuin om de 

woning. De laatste behandelkamer heeft 

openslaande deuren naar het terras aan het 

zwembad en via een vlizotrap is er toegang tot 

de zolder. Ook is er een separate doucheruimte.


Naast de ontvangstbalie is de pantry met toilet 

bereikbaar met doorgang naar een aparte 

kamer, momenteel in gebruik als spreekkamer 

van de kantoorruimte.


Via de spreekkamer en via de voorhal naast de 

entree is het ruime kantoor bereikbaar. Ook deze 

ruimte is met zeer veel zorg ingericht. Dit is terug 

te zien in de hoge plafonds en de prachtige op 

maat gecreëerde wandmeubel van het merk 

“Tinello” welke een robuuste doch zeer chique 

uitstraling geeft.


Het bureau en de overige kasten zijn ook door 

Tinello vervaardigd. Ook deze ruimte is voorzien 

van airconditioning en vloerverwarming en er is 

een dubbele deur naar buiten aanwezig, 

voorzien van echte Jasno Shutters.





Eerste verdieping:


De bovenverdieping boven het woonhuis is 

voorzien van maar liefst 7 slaapkamers waarvan 

de hoofdslaapkamer is gevestigd in de 

voormalige trouwzaal. De ruimte is licht ingericht, 

heeft hoge plafonds, hoge raamwerken met glas 

in lood en prachtige uitzicht over de voortuin. 




De naastgelegen slaapkamer is ook voorzien 

van een haard en heeft via en trap toegang tot 

de zeer ruime zolder boven de slaapkamers. 

Hier kunt u zo nog 2 slaapkamers realiseren.





De grote kamer naast de bestaande badkamer is 

volledig klaargemaakt om een nieuwe of 

wellness ruimte in te realiseren. De andere 

kamers worden momenteel gebruikt als 

inloopkast en leef/slaapkamers voor de kinderen 

maar zijn uiteraard naar eigen inzicht in te delen.





De bestaande badkamer is in originele staat 

gebleven en is voorzien van een ligbad, een 

inloopdouche en een dubbele wastafel. Op de 

overloop toegang tot een apart toilet en een cv 

ruimte.


Boven het kantoor is nog een aparte zolder 

bereikbaar. Boven de beautysalon kunt u naar 

een riante zolder met de opstelplaats voor de 

Cv-ketel. Deze zolder is bereikbaar met een 

vlizotrap.





Tuin aan de achterzijde:


Vanuit de serre is de prachtige tuin bereikbaar 

welke is voorzien van een verwarmd zwembad 

van  meter met waterjet, een jacuzzi, waterval en 

een aparte buitendouche met boiler. Het gehele 

terras is ingelegd met originele Griekse tegels en 

gedecoreerd met een sfeervol Frans balkon. 

Privacy en rust zijn hier absoluut gewaarborgd!


In 2014 is het verwarmde zwembad aangelegd 

met een Solar lamellen afdekking. Om het 

perceel heen staat een stalen hekwerk met drie 

op afstand bedienbare brede poorten en twee 

looppoorten. Werkelijk overal is aan gedacht 

voor een ultiem woongenot.





Bijzonderheden


- Vergunning voor 300 m2 bijbouwen is


  aanwezig;


- Te gebruiken als kangoeroewoning;


- Rustige woonomgeving, rondom volwassen


  begroeiing voor de volledige privacy;


- Aparte bijgebouwen voor werk aan huis;


- Speelse details op het perceel;


- Authentieke glas in loodramen;


- De meeste ruimten zijn voorzien van


  airconditioning;


- Oplevering in overleg.





Wij behartigen de belangen van de verkopende 

partij.


Neem uw eigen NVM aankoop servicemakelaar 

mee!


Alle verstrekte informatie moet beschouwd 

worden als uitnodiging tot het doen van een bod 

of om in onderhandeling te treden.
































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Over ons

Welkom bij Kolpa van der Hoek, een deskundig, persoonlijk en slagvaardig makelaarskantoor. In 
april 2020 is Kolpa van der Hoek Makelaars Taxateurs ontstaan door de samenvoeging van Kolpa 
Makelaars uit Rotterdam (sinds 1915) en Van der Hoek Makelaars (sinds 1960) uit Voorne-Putten. 
Met deze samenwerking kunnen wij onze klanten in de regio Rijnmond en/ of Voorne-Putten nog 
beter bedienen op het gebied van wonen, bedrijfshuisvesting en taxaties.  Met kennis van zaken, 
kennis van waarde.




Het motto ‘Kennis van waarde’ is niet voor niets gekozen. Geen makelaarskantoor in Nederland 
heeft zo’n brede set van certificeringen en kwaliteitslabels als Kolpa van der Hoek.




Zo geeft het opvallende label ‘Qualis’ een goed beeld van de kwaliteiten in de top van de markt. 
Maar ook op het gebied van (zakelijke) taxaties beschikt dit unieke makelaarskantoor over alle 
certificeringen (o.a. RICS en NRVT Groot Zakelijk) en zijn zij een gesprekspartner voor een groot 
aantal gerenommeerde partijen.




De inzet voor onze klanten blijft niet onopgemerkt. Zo waren we in 2018 en 2019 de trotse winnaar 
van een FD Gazellen Award en werden we in vier categorieën genomineerd in de 
Woningmakelaar van het jaar-verkiezing.




Kolpa van der Hoek is met recht de specialist in alle aspecten van het vastgoed. Met kennis van 
zaken. Uw kennis van waarde.



De meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis



Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe 
huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag. Een makelaar 
van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder 
beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw 
dromen.





1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter 
nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.





2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de 
verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden 
onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.




Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als 
belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als 
de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de 
hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. 
Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar 
een tegenbod laat doen.





4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter ook 
besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, 
vervalt namelijk uw eerder gedane bod. 





5. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende 
voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn 
hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een 
ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook 
belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte 
wordt opgemaakt. 




Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt 
voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog 
afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden 
geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.



6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is 
wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende 
onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het 
systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. 





 7. Wat is een waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de koper wordt over het algemeen in de koopovereenkomst een artikel  opgenomen, 
waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom 
bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de 
koopsom.Vaak regelt de financier deze zekerheidsstelling d.m.v. een bankgarantie.





 8. Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een 
andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld 
nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen 
van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis 
van bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 
onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de 
tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar van de NVM zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij 
in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn 
financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende 
NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 





 9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een 
bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te 
informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.





 10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de 
overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven 
daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en 
inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, 
dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper 
en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM in te 
schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.





 Meer informatie?

Kijk ook eens op de website www.nvm.nl





 Disclamer



Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote mate 
afhankelijk van derden.




De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden.




Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.




Een woning kopen doe je maar een paar keer in je leven. Graag zullen wij u adviseren.





Aantekeningen



Heeft u interesse?

Voorweg 2

3233 SK Oostvoorne




0181 - 48 40 00 
oostvoorne@kolpavanderhoek.nl

www.kolpavanderhoek.nl


