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Inleiding
Sfeervol en authentiek 19e eeuwse woonhuis gelegen middenin het oude centrum van 
Voorburg! 

Deze charmante woning ligt op een unieke locatie, in een autoluwe zijstraat van de 
gezellige Herenstraat in het Huygens kwartier. De tussenwoning is gebouwd in 1885 en 
ademt de historische sfeer in combinatie met luxe wooncomfort.  De woning is goed 
onderhouden en is de afgelopen jaren onder andere voorzien van een nieuw geïsoleerd 
pannendak, eikenhouten trap, waskamer, moderne badkamer en separate toiletten op 
beide verdiepingen. Uniek aan deze woning is de zeer ruime woonkamer, met daarnaast 
een stijlvolle keuken en badkamer, een uitbouw aan de achterzijde van de woning, 3 
slaapkamers en een ruime zonnige achtertuin. 
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree woning, tussenhal v.v. meterkast. De ruime en vooral lichte woon-/eetkamer is 
ruim 50 m2 en voorzien van openhaard, nieuw geplaatste trap (2018), stijlvolle 
parketvloer en uitbouw aan de achterzijde. De uitbouw is een aanwinst voor de ruime 
benedenverdieping en biedt deels een ideale plek aan de keuken, welke zeer modern is 
uitgerust en v.v. 4 pits inductie kookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser en grote 
lichtkoepel. De ruime kastenwand is geplaatst in 2018 voor de benodigde bergruimte. De 
naastgelegen wasruimte is een slimme toevoeging. Met deze indeling is de 
benedenruimte optimaal benut! 

Vanuit de keuken is er toegang tot de onderhoudsvriendelijke achtertuin met enorm 
berging die zowel vanuit de tuin als vanaf de achterkant te bereiken is. 

Eerste verdieping

Overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken. Aan de achterzijde heeft de woning 
twee kleinere slaapkamers, die eenvoudig samengevoegd kunnen worden tot één grote 
kamer. Aan de voorzijde bevindt zich de ruime ouderslaapkamer. De tussengelegen 
badkamer is modern uitgerust en v.v. ruime douche, dubbel wastafelmeubel en 
handdoekradiator. De separate toilet is, net als de badkamer, ook in 2018 vernieuwd.



Overdracht

Vraagprijs € 469.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning, hofjeswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1885

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Samengesteld

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 136 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 105 m²

Inhoud 355 m³

Oppervlakte externe bergruimte 11,21 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2018

Combiketel Ja
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Kenmerken




Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Open haard

Heeft een open haard Ja

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


