
 

 
Informatie voor kopers van een nieuwbouwwoning 
 
 
Wat kan Limes Netwerk Notarissen u bieden? 
 
 
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! Hopelijk zult u 
veel plezier beleven van uw nieuwe woning. 
 
De akte van levering van de nieuwbouwwoning zal door ons kantoor 
worden verzorgd. 
Indien u er voor kiest om ook de hypotheekakte te laten verzorgen door 
Limes Netwerk Notarissen, dan kan ons notariskantoor u het volgende 
bieden: 
 
1.  een aantrekkelijk geprijsde akte in combinatie met een goede service; 
2.  een snelle afwikkeling van het dossier bij de notaris, de akte wordt 

altijd op de kortst mogelijke termijn gepasseerd; 
3.  korte lijnen met de behandelaar op het notariskantoor; er is altijd snel 

en flexibel overleg mogelijk; 
4.  gratis juridische doorlichting en advies van uw persoonlijke situatie 

(bijv: hebt u een testament nodig?; is er een samenlevingscontact?; 
zijn uw huwelijkse voorwaarden nog up-to-date?); 

5. gratis check van uw huidige testament: is dat nog up-to-date?; 
6.  gratis abonnement op wetenswaardige e-mail nieuwsbrief; 
7.  persoonlijke aandacht voor alle vragen en wensen. 
 
 
 
Limes Netwerk Notarissen 
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Hazeveld 30 
2405 AE Alphen aan den Rijn 
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Tevens vestigingen in Nieuwkoop, Hazerswoude en Boskoop. 
 
 



 

 
Limes Netwerk Notarissen 

 
Het notariskantoor Limes Netwerk Notarissen heeft vestigingen in Alphen aan 
den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en Boskoop.  
 
De naam Limes (uit te spreken als Lie-mes) is Latijn voor “grens” en tevens de 
naam van de noordelijke verdedigingslinie van het voormalige Romeinse Rijk. 
Deze grens werd in onze regio gevormd door de Oude Rijn, waaraan en 
waarlangs de deelnemende notariskantoren liggen. De soldaten in de 
wachttorens en forten van de Limes communiceerden met elkaar via uitgekiende 
licht- en geluidssignalen om optimaal samen te werken. 
Limes Netwerk Notarissen wil de sterke lokale positie van de vier kantoren door 
specialisatie en de toepassing van informatietechnologie bundelen tot een sterk 
regionaal kantoor dat het gehele Groene Hart tot zijn werkgebied rekent: 
samenwerking ten dienste van de cliënt. 
 
Het samenwerkingsverband biedt mogelijkheden om de basisdienstverlening op 
niveau te blijven aanbieden, de specialistische kennis en vaardigheden verder te 
ontwikkelen en de doelmatigheid te vergroten. Kortom, meer mogelijkheden om 
de cliënt van dienst te zijn.  
 
Limes Netwerk Notarissen is op alle vier locaties gemakkelijk toegankelijk. Met 
een snelle en gedegen full-service dienstverlening. De samenwerking en het 
optimaal inzetten van nieuwe digitale technieken geven ons de gelegenheid te 
specialiseren en zo in te spelen op een steeds complexer wordende 
maatschappij. 
 
Limes Netwerk Notarissen maakt deel uit van Netwerk Notarissen, het 
landelijke samenwerkingsverband van 160 notariskantoren. 
Netwerk Notarissen ondersteunt de aangesloten kantoren met 
kwaliteitsverbetering van de juridische kerntaken en verbetering van 
doelmatigheid. 
 
 
 


