
Pieter Bedijnstraat 22 
2202 VK Noordwijk

Vraagprijs 
€ 769.000,- k.k.

www.livemakelaars.nl

www.livemakelaars.nl

Bekijk deze 

woning LIVE 

op Facebook



LIVE makelaars
Wat onze verkoopservice in het kort inhoudt: géén onoverzichtelij-
ke en dure courtagekosten maar heldere, voordelige tarieven  met 
flexibele startpakketten die op uw wensen zijn afgestemd. Onze 
unieke verkoopmethode maakt slim gebruik van Facebook. De eerste 
bezichtiging van uw woning doen wij helemaal LIVE met Facebook, 
een relatief onbekende maar zeer effectieve manier om uw woning 
razendsnel onder de aandacht van woningzoekenden te brengen. 
Kijkers kunnen hierdoor direct uw woning online bezichtigen en op 
hetzelfde moment vragen stellen. Uiteraard brengen wij uw woning 
(afhankelijk van uw wensen) ook op de traditionele manier onder de 
aandacht via de bekende websites waaronder Jaap.nl, Funda.nl en 
Huislijn.nl. We bieden een heldere presentatie van uw woning, met 
professionele fotografie en overzichtelijke plattegronden.
 

LIVE Woning bezichtigingen: hoe werkt dat dan?
We zijn gespecialiseerd in de moderne marketingtechnieken van Fa-
cebook en maken gebruik van de nieuwste mogelijkheid: de LIVE 
Facebookbezichtiging! Hierdoor hoeft u niet voor elke eerste ori-
enterende bezichtiging uw huis aan kant te maken. Wij plaatsen op 
Facebook een advertentie met een vooraankondiging, datum en tijd-
stip waarop wij uw woning LIVE zullen laten zien. Zo kan een poten-
tiële koper uw woning thuis of onderweg al bekijken. Deze beelden 
blijven hierna beschikbaar en geïnteresseerden kunnen het online 
terugkijken. Wij ervaren dat veel woningzoekenden een drukke baan 
en vele sociale bezigheden hebben. Hierdoor nemen zij minder tijd 
om woningen te bekijken. Met deze LIVE opname bezichtiging kun-
nen zij online de woningbezichtiging meemaken. Iemand die hierna 
een afspraak maakt, is zeker zeer geïnteresseerd in uw woning! Een 
afspraak welke ontstaat na het bekijken van de LIVE bezichtiging is 
zodoende al een tweede bezichtiging.

De voordelen:
● LIVE makelaars: actief op zoek naar de potentiële koper(s)
● Minder vaak uw huis aan kant maken voor bezichtigingen
● Lage kosten en deskundige begeleiding bij aankopen & verkopen 
 van woningen! 
● Tevreden klanten en optimale service en dienstverlening 
● Ook bereikbaar en beschikbaar in de avonduren en weekenden  
● Unieke moderne tools om uw woning onder de aandacht te 
    brengen bij potentiële kopers
● Bezichtigingen die volgen op het bekijken van de LIVE  
 opgenomen video zijn veelal serieuzer; kijkers zijn dan echt  
 geïnteresseerd in de woning

info@livemakelaars.nl

www.livemakelaars.nl

+31 (0)6 51 53 05 35

Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk

+31 (0)70 820 99 19

 
Uw makelaar voor aan- en verkoop van uw woning.



TE KOOP

Geografisch ligging van de 
woning in de wijk:

Wijk: buurt De Noord

Soort wijk: Kinderijke omgeving

Buurt kenmerken: 5 minuten fietsen naar het centrum van Noordwijk met de gezellige  
boulevard

Nabij winkelcentra: Buurtwinkels nabij en supermarkten in het centrum van Noordwijk

Basisscholen en voorgezet onderwijs: Nabij gelegen zijn twee scholen (De Noordwijkse School, Wakkersduin)

Aantal kamers: 6 kamer waarvan 4 slaapkamers

Aantal toiletten: 2

Tuin / Balkon / Dakterras Riant dakterras van ca. 49 m2  + rustige achtertuin en zonneterras voorzijde

Woonoppervlakte: ca. 179 m² 

Inhoud: ca. 610 m3

Kenmerken: Pieter Bedijnstraat 22 te Noordwijk

Inhoud:

• Kenmerken

• Geografische ligging

• Omschrijving

• Foto’s

• Lijst van Zaken

• Plattegronden

• Kadastrale Kaart

• Energielabel (indien aanwezig)

Geografische ligging:

TE KOOP



Pieter Bedijnstraat 22 2202 VK Noordwijk 

Deze zeer royale en goed onderhouden 

geschakelde villa is gelegen in een dood-

lopende arm van een bijzondere straat 

bovenop het duin, hierdoor woont u op 

een prachtige plek met een bijzonder vrij 

zicht over de wijk en veel privacy in een 

rustige omgeving. 

Door dak vernieuwing is de woning in 

2012 energiezuiniger gemaakt. De gescha-

kelde villa heeft meerdere opvallende zeer 

prettige gemakken zoals; een verrassend 

grote en sfeervolle L-vormige woonkamer 

met veel zoninval en een heerlijk avond-

terras aan de voorzijde, het dakterras op 

de eerste etage is wel 49 m2 groot en is 

zelfs voorzien van een buitenhaard. De 

netjes verzorgde achtertuin geeft u de 

ultieme privacy en 4 ruime slaapkamers 

en enorme zolder maken het geheel com-

pleet. Er is parkeergelegenheid op eigen 

terrein en er is een inpandige garage en 

dit alles is op loopafstand van het strand, 

het uitgestrekte duingebied en de gezel-

lige Noordwijkse boulevard! 

Indeling: 

Begane grond 

Entree; vestibule met garderobe en de 

meterkast, via de tochtdeur komt u in  

de brede gang en hal met een modern 

hangend toilet. Opent u de deur van de 

woonkamer, dan wordt u zeker verrast 

door deze riante L-vormige woonkamer 

die afgewerkt is met een luxe plavuizen-

vloer en een schouw met gashaard. Aan de 

voorzijde heeft u een schuifpui naar een 

terras met avondzon. De achterzijde van 

deze kamer heeft ook een schuifpui en een 

openslaande deur naar de heerlijke oud 

hollandse tuin met privacy, dit komt door 

de ligging aan de rand van een park maar 

ook doordat het huis bovenop een duin 

gebouwd is. Voor een riante eettafel kunt 

u uit meerdere plekkenkiezen. De ruime en 

lichte open eetkeuken is voorzien van een 

vaatwasser, een losstaande koel/vriescom-

binatie, een combimagnetron, een inge-

bouwde 5-pits gaskookplaat met afzuigkap 

en een close-in-boiler. Via de keuken heeft 

u toegang tot de provisieruimte/bijkeuken 

met veel bergruimte en waar tevens de 

wasmachine en de droger opgesteld staan. 

De inpandige garage is voorzien van een 

elektrische (2 traps) op afstand bedienbare 

garagedeur. 



Eerste verdieping 

Overloop met een klein keukenblokje naast de toe-

gangsdeur tot het riante dakterras. Aan de voor-

zijde van de woning ligt de masterbedroom met 

uitzicht op Huis ter Duin, ook zijn hier een wasta-

fel en spiegel aangebracht. De 2e slaapkamer aan 

de voorzijde biedt zicht op het dakterras. Vanuit 

de ruime overloop komt u in de fraaie badkamer, 

die voorzien is van een luxe marmeren vloer met 

vloerverwarming, een hoekligbad, een afgeschei-

den brede douchecabine, een dubbel wastafelmeu-

bel, een bidet en het 2e toilet. Aan de achterzijde 

nog een 3e slaapkamer en een werk/studiekamer. 

Het riante en beschutte dakterras met open haard 

heeft een oppervlakte van maar liefst 49 m2. 

Tweede verdieping 

De bergzolder is bereikbaar via een vlizotrap en is 

voorzien van een extra logeerkamer en veel berg-

ruimte, ook is hier de opstelling van de cv-combi-

ketel. 

Bijzonderheden:

Bijzonderheden (maten zijn door een professioneel 

extern bedrijf ingemeten) 

- Woonoppervlakte ca. 179 m2, inhoud ca. 610 m3 

eigen grond 

- Bouwjaar 1977 

- Woning is voorzien van dubbel glas 

- Dak geïsoleerd en vernieuwd in 2012 

- Riant dakterras 49 m2 

- Op afstand bedienbare garagedeur 

- Cv-ketel HR 2013 

- Prachtige en rustige ligging aan de rand van een 

park 

- Nabij gelegen zijn twee scholen (De Noordwijkse 

School, Wakkersduin) 

- Mogelijkheden tot het realiseren van extra woon-

ruimte 

- Zeer groot dakterras met openhaard 

- Bedrading en meterkast vernieuwd in 2013 

- De woning is voorzien van dubbel glas  

- Vanwege het bouwjaar zijn de materialen- en 

ouderdomsclausule van toepassing

- Oplevering in overleg 

Alle 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. 
De aangeboden informatie is een uitnodiging voor een bezichtiging aanvraag of het doen van een bod. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. De woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetin-
structie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een 
meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben laten 
opgemeten, wordt noch door LIVE makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor 
afwijkingen in de opgegeven maten. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de opgegeven maten te (laten) 
controleren”.



Pieter Bedijnstraat 22 2202 VK Noordwijk  

This very spacious and well-maintained 

semi-detached villa is located in the dead-

end part of a very special street on top of 

a dune, providing you a beautiful place to 

live with an unobstructed view over the 

neighbourhood and a lot of privacy in a 

quiet surrounding.  

A roof renovation in 2012 made the house 

more energy-efficient. The semi-detached 

villa has several striking and pleasant 

conveniences such as, a surprisingly spa-

cious and tasteful L-shaped living room 

with lots of sunlight and a lovely evening 

terrace at the front, the roof terrace on 

the first floor is 49 m² and even has an 

outdoor fireplace. The well-kept back gar-

den provides ultimate privacy. 4 spacious 

bedrooms and a huge loft make it com-

plete. Parking on-site as well as an indoor 

garage. All on walking distance from the 

beach, the extensive dune valley and the 

pleasant boulevard of Noordwijk!

Ground floor

Entrance; hall with wardrobe and meter 

cupboard, the swing door takes you to 

the wide hallway and hall with a modern 

(wall-hung) toilet. When you open the 

door to the living room you will most  

 

 

certainly be surprised by this spacious 

L-shaped room with a luxury tile floor 

and a cosy gas fireplace. Sliding doors at 

the front give access to a terrace with 

evening sun. The rear side of this room 

also has sliding doors as well as a door 

to the wonderful old-Dutch garden with 

privacy, partly due because it is situated 

on the edge of a park but also because 

the house was built on top of a dune. 

There are several spots to choose from 

to put a large dining table. The spacious 

and bright kitchen offers a dishwasher, 

a stand-alone fridge/freezer, a combi-mi-

crowave, a built-in gas hob with 5 bur-

ners and extractor and a close-in-boiler. 

From the kitchen you have access to the 

storage/utility room with ample storage 

space which also houses the washing 

machine and dryer. The indoor garage is 

fitted with an electrical (2-step) remote 

controlled garage door. 

 



 

First floor

Landing with a small kitchenette next to the 

entrance door to the spacious roof terrace. At the 

front side of the house is the master bedroom 

overlooking Huis ter Duin, that is equipped with 

a wash basin and a mirror. The second bedroom 

at the front offers views over the roof terrace. 

The spacious landing brings you to the beautiful 

bathroom with a luxury marble floor with floor 

heating, a corner bath, a separate large shower, 

a double washbasin with storage, a bidet and the 

second toilet. At the rear side is a third bedroom 

and a hobby/study room. The large and secluded 

roof terrace with outdoor fireplace has a surface 

of no less than 49 m².

 

Second floor

Pull-out stairs take you to the attic, which has an 

extra guest room and lots of storage space as well 

as the central heating combination boiler.

Details

- Living area, approx. 179 m², volume approx. 610 

m³ freehold 

- Double glazing throughout

- Roof insulated and renovated in 2012

- Spacious roof terrace 49 m² with an outdoor fire place

- Remote controlled garage door 

- Central heating boiler HR 2013

- Beautiful and quiet location on the edge of a park

- The house is close to two schools (De Noord-

wijkse School, Wakkersduin)

- Possibilities for creating additional living space

- Wiring and meter box renewed in 2013

- Due to the year of construction, the materials 

and age clauses apply

- Available in consultation

Garden

Very well-kept east facing back garden with a lot 

of privacy. South west facing sun- terrace at the 

front side of the house.

All information is compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incom-
pleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. The information offered is an invitation for a 
viewing request or making an offer. All specified sizes and areas are indicative. The property has been measured 
using the Measurement Instruction, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measure-
ment Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication 
of the usable area. The Measurement Instruction does not fully exclude differences in measurement results, for 
example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement. 
Although we have carefully measured the property, neither LIVE brokers nor the seller accept any liability for 
deviations in the specified sizes. Buyer is given the opportunity to (have checked) the specified sizes “.







 

 































 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: ben

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 april 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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NEN 2580 MEETRAPPORT 
 

© 2018 – HouseVertising Vastgoedmarketing 

 
 
 
 

 
 
 
Object type   Woning 
Adres    Pieter Bedijnstraat 22 
Postcode/Plaats  2202 VK Noordwijk 
 
 
Datum meetopname  19-05-2018 
Datum meetrapport  23-05-2018 
Meetrapportnummer  HV-2018-5/092 
Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en ingemeten 
Status    Definitief 
 
 
Opdrachtgever  Live Makelaars  
Adres    Geestbrugkade 35 
Postcode/Plaats  2281 CX Rijswijk 
 
 
 



 
NEN 2580 MEETRAPPORT 
 

© 2018 – HouseVertising Vastgoedmarketing 

 
 
Informatie bij het rapport 
 
HouseVertising heeft dit NEN 2580 meetrapport samengesteld waarin de gebruiksoppervlaktes 
gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven. Ondanks dat dit rapport met 
de meeste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de gebruiksoppervlakte en 
plattegronden geen rechten worden ontleent. 
 
 
Verantwoording Meetrapport NEN 2580 
 
• De meting heeft op bovenstaande datum plaatsgevonden, waarbij de maatvoering 

van alle ruimtes zijn nagemeten en gecontroleerd op gebruiksfunctie; 
• Indien de woningscheidende wand wordt gedeeld met een naastgelegen 

binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden; 
• Op verdiepingen met een schuine daklijn, wordt rekening gehouden met een 

stahoogte van < 1,50 meter. 
 
 
Vastgestelde vloeroppervlakten en inhoud 
 
Bruto vloeroppervlakte – Woning      257,3 m² 
Bruto vloeroppervlakte – Geheel Perceel     257,3 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Wonen      177,8 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Overige inpandige ruimte(n)     41,6 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Gebouwgebonden buitenruimte  49,0 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Externe bergruimte(n)    0,0 m² 
Bruto inhoud – Woning        610,0 m³ 
Bruto inhoud – Geheel Perceel       610,0 m³ 
 
 
Amsterdam, 23 mei 2018 
 
 
 
B.A. Mac Donald 
HouseVertising Vastgoedmarketing 



Energielabel woning

Pieter Bedijnstraat 22 

2202VK Noordwijk

BAG-ID: 0575010000006591

Energielabel C
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

987974828
04-11-2015
04-11-2025

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

De meeste nieuwbouwwoningen na 2006 hebben een energielabel A. Vijftig procent
van de bestaande woningen heeft inmiddels label C of beter.

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Vrijstaande woning

Bouwperiode 1975 t/m 1982

Woonoppervlakte >140 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Ongeveer 10 cm isolatie (aantoonbare Rc-waarde 3,0)

5. Vloerisolatie Niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, installatiejaar in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Nee

8. Zonne-energie Nee

9. Ventilatie Anders dan mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Mandy de Bruijn-Denie
4713
61959626

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.

Disclaimer
De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het
energielabel kunnen worden. In de bijlage krijgt u een indicatie hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daad-
werkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning.
Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.


