
Prachtig appartement op A-locatie, fantastisch uitzicht met maar liefst 4
buitenruimtes en op loopafstand van het stadscentrum. Nieuwsgierig? Kom eens
kijken!

Leeuwarden
Spanjaardslaan 162C



SUZ, draai de naam om en je hebt
precies dat te pakken wat ons uniek
maakt. Wij zijn twee geregistreerde
Vastgoedpro makelaarszussen die
van jongs af aan geleerd en gedaan
hebben in alles wat met vastgoed te
maken heeft. Mede door deze
achtergrond hebben we vroeg de
kneepjes van het vak geleerd en
hebben we brede kennis en ervaring
in ons vakgebied.

Janina Annet



KENMERKEN
Woonoppervlakte: 142 m2
Inhoud: 459 m3
Aantal kamers: 3 slaapkamers
Bouwjaar: 1988
Ligging balkon: Voorzijde oost, achterzijde west

VRAAGPRIJS:
€535.000 k.k.

Omschrijving
Dit is één van de mooiste appartementen aan de Spanjaardslaan, dat durven we wel te
stellen. Een penthouse is het niet officieel, al voelt het wel bijna zo. Het betreft een
maisonnette woning, aangezien het beschikt over twee woonlagen. Daarnaast zijn er
maar liefst vier (!) buitenruimtes aanwezig. Op het dakterras aan de voorzijde is er een
prachtig uitzicht over de stadshaven van Leeuwarden en de Prinsentuin.

De woning beschikt drie slaapkamers, een ruime woon- en eetkamer met open keuken en
vide, twee balkons en twee dakterrassen. Er is hierdoor altijd plek om te genieten van de
zon en uitzicht over de verschillende delen van de stad.

De Spanjaardslaan is een gewilde locatie, want nagenoeg alle voorzieningen zijn op
loopafstand. Het appartementencomplex is voorzien van een intercom en in de centrale
hal bevindt zich een lift. Daarnaast is in de inpandige garage een eigen parkeerplek en een
eigen berging aanwezig. De berging is voorzien van elektra. Op het buitenterrein is nog
een eigen carport aanwezig. Handig voor bijvoorbeeld een aanhangwagen of voor het
stallen van de fietsen.

Verder is het appartement volledig voorzien van kunststof kozijnen, wordt er binnenkort
nieuw HR++ geplaatst en beschikt het over energielabel C. Het appartementencomplex
wordt onderhouden middels een actieve VVE. De maandelijkse bijdrage van de VVE is
€294,54 per maand. Deze bijdrage is inclusief de kosten voor de opstalverzekering.



Centrale entree: entree met intercom, toegang tot de lift of de trapopgang naar de verschillende
appartementen en de inpandige garage met bergingen. Het betreffende appartement is op de derde
en vierde etage gelegen.

Appartement: entree met hal die toegang geeft tot de aan de voorzijde gelegen woon- en eetkamer.
Vanuit de woon- en eetkamer is er toegang tot het eerste balkon aan de voorzijde. Richting de
achterzijde is daar de moderne open keuken met prachtige vide. Richting de achterzijde zijn vanuit de
hal bereikbaar de bijkeuken, het gastentoilet, twee slaapkamers, de badkamer met inloopdouche,
tweede toilet en wastafelmeubel en een inpandige derde kamer. Vanuit beide slaapkamers is het
balkon aan de achterzijde bereikbaar.

Op de tweede verdieping, te bereiken met een vaste trap, bevindt zich de derde slaapkamer. Vanuit
deze kamer is het dakterras aan de achterzijde bereikbaar. Terug naar de overloop is hier een toegang
tot het dakterras aan de voorzijde.

Buitenruimtes: 
Op de eerste woonlaag bevinden zich twee balkons. Op de tweede woonlaag van het appartement
bevinden zich de twee dakterrassen.

Parkeren en berging:
Naast een eigen parkeerplaats in de parkeergarage bevindt zich hier ook een inpandige berging. De
parkeerruimte en bergingen zijn zowel met de lift als met de trap bereikbaar. Daarnaast is er op het
buitenterrein nog een eigen carport aanwezig.

Algemeen
• Gebruiksoppervlakte wonen: 142 m2
• Gebouw gebonden buitenruimte: 46 m2
• Externe bergruimte: 29 m2
• Inhoud: 459 m3
• Aantal (slaap)kamers: 3 slaapkamers, 1 inpandige kamer
• Isolatie: volledig geïsoleerd naar de eisen van het bouwjaar en daarnaast HR++ glas
• Verwarming: Remeha CV-ketel, bouwjaar 2018 en in eigendom
• Maandelijkse bijdrage VVE: € 294,54

Indeling:





















Plattegrond appartement eerste woonlaag



Plattegrond appartement tweede woonlaag



Plattegrond berging



Plattegrond carport
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Meetcertificaat 
 

Zibber B.V. heeft in opdracht van SUZ makelaars dit meetrapport opgesteld conform de NTA 
2581:2011 waarin de gebruiksoppervlakten en bruto- inhoud en vloeroppervlak zijn vast gesteld. 

 

Object type  Woning 
Adres  Spanjaardslaan 162C 
Postcode/plaats  8916 AC, Leeuwarden 
Meetcertificaat type A  Op locatie gecontroleerd en gemeten 

Certificaatnummer  355391 
Status  Definitief 
   
Datum meetopname  04-10-2022 

Datum meetrapport  06-10-2022 
 
  Totaal  
Gebruiksoppervlakte wonen  142,10 M2 

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte  0,00 M2 
Gebouw gebonden buitenruimte  46,40 M2 
Externe bergruimte  28,80 M2 
    
Bruto vloeroppervlak woning  167,40 M2 
Bruto inhoud woning  459,45 M3 
 

De meting en berekeningen zijn Ɂɥ�ƹƃɰȈɰ�ʤƃȶ�ǁǉ�ԅÃǉǉɽȈȶɰɽɨʍƺɽȈǉ�ƹǉɥƃȢǉȶ�gebruiksoppervlakten 
woningenԅ� ǉȶ� ԅÃǉǉɽȈȶɰɽɨʍƺɽȈǉ� ƹǉɥƃȢǉȶ� ƹɨʍɽɁ� ȈȶȃɁʍǁ�ʥɁȶȈȶǼǉȶԅ� ƃӝǁӝȃӝʤӝ de NEN2580:2007 NL, 
ԆÝɥɥǉɨʤȢƃȟɽǉȶ�ǉȶ�ȈȶȃɁʍǁǉȶ�ʤƃȶ�ǼǉƹɁʍʥǉȶ�ӵ ěǉɨȴǉȶӗ�ǁǉǹȈȶȈɽȈǉɰ�ǉȶ�ƹǉɥƃȢȈȶǼɰȴǉɽȃɁǁǉȶԇӗ�ȈȶƺȢʍɰȈǉǹ�
het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Op dit meetcertificaat zijn de in dit meetrapport 
genoemde aannames en voorbehouden van toepassing. 

Rapport opgemaakt door T. van den Bergh, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder 
trouw en voldoet aan de eisen van NTA 2581:2011 

 

Eindhoven, 06-10-2022 

Thijs van den Bergh 

Zibber B.V. 

  



Locatie

Voorzieningen
Afstand tot supermarkt: 600 m 
Afstand tot bushalte: 190 m
Afstand tot treinstation Leeuwarden: 1,2 km
Afstand tot Leeuwarden centrum:  600 m



Kadastrale gegevens
Adres Spanjaardslaan 162C

Postcode / Plaats 8916 AC, Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Sectie / Perceel D 8090 A168

Kadastrale kaart



VRAAG & ANTWOORD

1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 
Je bent formeel pas in onderhandeling zodra de verkopende par5j hee7 gereageerd middels een
tegenbod. Heb je een bod uitgebracht en hee7 de makelaar aangegeven het bod te bespreken
met de verkoper, dan is er nog geen sprake van ‘in onderhandeling zijn’.

2. Mogen er nog bezich6gingen plaats vinden 6jdens de onderhandelingen?
Ja dat is toegestaan. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat een bod ook daadwerkelijk zal
leiden tot een verkoop. Daarnaast is het mogelijk dat de verkoper graag wil weten of er meer
concrete belangstelling is. Zodra er formeel sprake is van onderhandeling, dan mag de makelaar
niet met andere belangstellenden in onderhandeling treden. De woning staat dan ‘onder bod’
zoals dat heet. Je kunt alsnog wel een bod doen, echter kan er pas over onderhandeld worden
zodra de onderhandelingen tussen de verkoper en de andere biedende par5j beëindigd zijn.

3. Ik bied de vraagprijs. Moet de verkoper dan aan mij verkopen?
Nee, de Hoge Raad hee7 bepaald dat de vraagprijs beschouwd moet worden als een uitnodiging
tot het doen van een bod. Ook wanneer je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog
beslissen of hij de bieding aanvaardt of zijn makelaar alsnog een tegenvoorstel wil laten doen.

4. Mag de verkoper 6jdens de onderhandelingen de vraagprijs nog verhogen?
Ja de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen, ook 5jdens de
onderhandelingen. Tegelijker5jd kan jij als poten5ële koper ook besluiten je bod te verlagen.
Zodra de verkopende par5j een tegenbod doet vervalt namelijk je eerder gedane bod.

5. Mag een makelaar 6jdens onderhandelingen de verkoopstrategie nog wijzigen? 
Ook dit is toegestaan. Blijkt dat er zeer veel belangstelling is voor een woning en dat er
meerdere biedingen binnenkomen die allemaal de vraagprijs bieden of benaderen, dan is voor
de verkoper erg las5g te bepalen wie de beste koper is. In dit geval kan de verkoper in overleg
met de makelaar besluiten om de woning bij inschrijving te verkopen. Op deze manier hebben
alle belangstellenden een eerlijke kans om een bod uit te brengen waarbij de woning wordt
toegekend aan de hoogste bieder.

6. Is een verkoper verplicht om eerst te onderhandelen met diegene die het eerst geboden
heeC?
Nee de verkoper bepaalt zelf, in samenspraak met zijn makelaar, welke verkoopprocedure er
gevolgd wordt. Uiteraard dient de makelaar jou hiervan wel goed op de hoogte te brengen.
Vraag bij serieuze belangstelling wat je posi5e is, dit voorkomt vaak een hoop teleurstelling.

7. Waaruit bestaan de kosten koper? 
De kosten koper zijn de bijkomende kosten voor de koper van een huis. Zo betaal je 2%
overdrachtsbelas5ng en betaalt de koper de notariskosten voor het opmaken van de
leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de openbare registers. Naast deze
kosten koper, moet je als koper ook nog rekening houden met kosten voor het afsluiten van een
hypotheek, het laten opmaken van een taxa5erapport en het laten opmaken van de
hypotheekakte door de notaris. Maak je gebruik van de Na5onale Hypotheek Garan5e (NHG)
dan betaal je nog 1% van het hypotheekbedrag aan aanvraagkosten. In ruil daarvoor heb je wel
een aanzienlijk lagere rent.



www.suzmakelaars.nl


