
Heerlijk appartement 

met uitzicht op de 

Oude Rijn!

Het Fonteyn 32 te Zoeterwoude

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



Wat een heerlijk appartement met uitzicht op de 
Oude Rijn: luxe afgewerkt en klaar om direct in te 
trekken! Bekijk de foto's en maak snel een afspraak 
voor een bezichtiging.




Dit geweldige appartement ligt op een mooie locatie 
aan de rivier de Oude Rijn en is voorzien van een 
eigen ondergrondse parkeerplaats en berging. Het 
appartement bevindt zich op de tweede etage van 
het nieuwbouwcomplex Aquamarijn en is modern 
en luxueus afgewerkt. Het appartement is volledig 
toekomstbestendig: gasloos en voorzien van een 
zeer energiezuinige warmtepomp met optie tot 
koeling. 




Locatie:  

De Leidse (historische) binnenstad bevindt zich op 
minder dan 15 minuten fietsen of is bereikbaar met 
het openbaar vervoer. Zoeterwoude-Rijndijk is zeer 
centraal gelegen in de Randstad en het Groene 
Hart. Het ligt bijzonder gunstig ten opzichte van 
uitvalswegen A4 & N11 richting Schiphol, 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 
Vanuit Zoeterwoude-Rijndijk kunt u prachtig 
wandelen en fietsen door de polder, langs 
authentieke boerderijen en karakteristieke 
dorpskernen. Bovendien is er een autovrije 
fietsroute door de duinen richting de Noordzee.  




Indeling 




Begane grond:  

Gezamenlijke entree met bellentableau voorzien 
van videoverbinding, met de lift of het trappenhuis 
kunt u naar uw eigen etage of naar uw eigen 
parkeerplaats en berging.  




Tweede etage:  

Via de entree van het appartement komt u binnen 
in de hal met de meterkast en de inpandige berging 
met wasmachine en/of drogeraansluiting. Tevens 
vindt u hier ook de wamtepompinstallatie. Deze 
ruimte heeft voldoende opbergmogelijkheden. In de 
hal vindt u het toilet. Deze is modern betegeld met 
randloze toilet en fontein. 




De open woonkamer heeft een ideale indeling, is 
ruim en licht opgezet. De woonkamer -tevens het 
hele appartement- is voorzien van een kwalitatief 
hoge laminaatvloer met een ondervloer bijzonder 

geschikt voor vloerverwarming. De schuifpui in de 
woonkamer geeft toegang tot een groot balkon met 
prachtig uitzicht over de Oude Rijn, waar 
binnenvaartschepen en plezierboten varen. Het 
balkon is voorzien van houten 
douglasvlonderplanken. 




De smaakvolle keuken is van alle gemakken en 
meer voorzien in een mooie afgewerkte houtlook. 
Het elegante kookeiland van 2,5 meter lang heeft 
een composiet keukenblad met marmeren 
uitstraling. Op het kookeiland ligt een BORA 
kookplaat met ingebouwd afzuigsysteem, een grote 
RVS-spoelbak met Quooker, een vaatwasser en 
veel opbergruimte. De kastenwand in de keuken is 
voorzien van een oven en een combi-magnetron 
met eronder een warmhoudlade allen van Bosch. 
Verder vindt u hier een grote koel- en 
vriescombinatie, voldoende kastruimte en een hoge 
apothekerskast.




Een hotelsuite gevoel krijgt u in de grote 
slaapkamer met chique ensuite badkamer. De 
riante slaapkamer heeft een kastenwand van 3,5 
meter. Aan de voorzijde van de slaapkamer is 
gekozen om deze in te richten als werkruimte. De 
slaapkamer heeft evengoed uitzicht over de Oude 
Rijn. 

De badkamer ensuite is een pronkstuk met een 
volledige eikenhouten wastafelmeubel van 1,6 
meter met inbouwkranen en waskommen. De 
spiegelglaswand geeft toegang tot de ruime inloop- 
regendouche met inbouwkranen. 




De ondergelegen parkeergarage is veilig afgesloten 
door middel van een elektrische toegangspoort en 
camerabewaking. In de parkeergarage vindt u een 
eigen parkeerplaats (met een waarde van 20.000 
euro) en een externe berging voor spullen en 
fietsen.






Extra info: 

Het complex Aquamarijn bestaat uit 59 
appartementen verdeeld over 3 verschillende 
gebouwen, een ondergrondse parkeergarage en 
een binnenhaven. De gebouwen zijn stijlvol 
vormgegeven met oog voor detail. Het appartement 
is opgeleverd in mei 2021.
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Bijzonderheden: 



-	Bouwjaar 2021

-	Vraagprijs appartement inclusief eigen 
parkeerplaats

-	Uitzicht over de Oude Rijn

-	Gasloos appartement met warmtepomp (incl. 
koeling)

-	Energielabel A+++

-	Volledig geïsoleerd

-	Complex voorzien van lift

-	VvE kosten appartement €72,- en parkeerplaats + 
berging €28,-

-	Bruto woonoppervlakte ca. 53 m2, inhoud ca. 180 
m3 

-	Gebouw gebonden buitenruimte (balkon) ca. 9 m2

-	Berging ca. 5 m2 

-	Oplevering in overleg
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: portiekflat
Soort bouw: appartement
Bouwjaar: 2021
Woonoppervlakte: 53 m²
Inhoud: 181 m³

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

PRIJS
Vraagprijs € 339.000 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.

RE/MAX Makelaarsgilde

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  



www.makelaars-in-leiden.nl

www.remax.nl/medewerkers/jimmy-van-delft

Makelaarsgilde (Leiden) 

Jimmy van Delft

Makelaar




M 06 54 79 10 40

T 071 516 23 70

E jimmyvandelft@remax.nl


