
Karaktervolle jaren '30 

woning gelegen op een 

ideale locatie

Agrippinastraat 16 te Voorburg

Scan mij!
Meer informatie 
vind u hier.



Bijzonder lichte en inwendig volledig gerenoveerde 
6-kamer woning op een ideale locatie!




Deze karaktervolle en speels ingedeelde jaren '30 
woning beschikt over een riant woonoppervlak van 
ruim 170m2 en zal mede hierom de nieuwe 
eigenaar jarenlang woongenot gaan bieden. 

De woning is niet alleen optisch gerenoveerd, maar 
ook op technisch vlak is ook het nodige gebeurd. 
Zo zijn er o.a. een nieuw ventilatiesysteem 
aangelegd en is de elektrische bedrading volledig 
vervangen. 




In de gehele woning is koste nog moeite gespaard 
om een gevoel van luxe te creëren. Zo is het toilet 
op de begane grond van prachtige grote 
wandtegels met natuursteen look en een hangend 
toilet. Uiteraard ontbreekt het fonteintje niet. 

De laminaat vloer die met oog voor detail is gelegd 
is van de best verkrijgbare kwaliteit. Deze ligt in 
zowel de ruime woonkamer, als ook in het 
eetgedeelte. 

De kwaliteitskeuken is uiteraard voorzien van soft-
close lades met stijlvolle handgrepen en waar deze 
niet aanwezig zijn een push-systeem. Alle 
verlichting is middels een afstandsbediening naar 
eigen voorkeur af te stellen met een 
geheugenfunctie. De luxe Neff-apparatuur waar 
deze keuken over beschikt en de riante lichtinval 
aan de voorzijde maken het geheel af. 




Op de eerste verdieping heeft de nieuwe eigenaar 
onder andere de beschikking over 2 goed formaat 
slaapkamer en een riant bemeten master bedroom 
met walk-in closet. De zeer net afgewerkte 
badkamer is voorzien van een dubbele wastafel 
met bewegingssensor bedienbare verlichting in de 
spiegel. Natuurlijk ontbreken ook de walk-in 
regendouche en het hangende toilet niet in deze 
badkamer. 




De tweede etage van deze woning heeft de 
beschikking over een ruime slaapkamer en tweede, 
zeer riante slaapkamer met dubbele dakkapel. 




De compacte achtertuin is bereikbaar via zowel het 
woon- als eetgedeelte van de woning en is voorzien 
van een dubbel openslaande deur vanuit de 
woonkamer.  





De woning is zeer gunstig gelegen ten opzichte van 
uitvalswegen en het openbaar vervoer. Zo zijn 
openbaar vervoer, oud Voorburg en Rijswijk 
bijvoorbeeld op loopafstand, het centrum van den 
Haag/Den Haag CS op fietsafstand en 
uitvalswegen richting Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht binnen enkele minuten te bereiken. 

De nabije omgeving van de Agrippinastraat 
kenmerkt zich als zeer geliefd en kindvriendelijk.




INDELING:

Begane grond:

Entreehal met toilet, meterkast en toegang naar de 
eerste etage en zowel woon- als eetgedeelte. Luxe 
leefkeuken met toegang tot de achtertuin.

 Woonkamer met toegang tot de achtertuin. 




Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers, de 
badkamer, een bergkast en de trap naar de tweede 
verdieping. 




Tweede verdieping:

Overloop met toegang tot 2 slaapkamers en 
opstelplaats voor de wasmachine en droger. Een 
van deze slaapkamers beschikt over de opstelling 
van de CV die in een nette kast is ingebouwd. 

Extra bergruimte middels knieschotten aan de 
voorzijde van de woning. 




Bijzonderheden:

-	Bouwjaar 1930

-	Gebruiksoppervlakte wonen 173,42 m2 
(meetrapport beschikbaar)

-	Gebouwgebonden buitenruimte 1,86 m2

-	Perceeloppervlakte 97 m2

-	Voorzien van kunststof dubbelglas

-	Vrijwel volledig voorzien van minimaal dubbelglas

-	Energielabel D

-	Moderne groepen kast en nieuw geïnstalleerde 
bedrading

-	Ventillatiesysteem met vochtsensor in de 
badkamer

-	Luxe keuken met Neff apparatuur

-	Dichtbij openbaar vervoer en op fietsafstand van 
Den Haag Centraal Station

-	Centrum Voorburg, Rijswijk en den Haag 
eenvoudig bereikbaar

-	Nabij snelwegen richting Amsterdam, Rotterdam 
en Utrecht
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dealy located, very bright and internally completely 
renovated 5-bedroom house for sale!




This characterful and playfully arranged 1930s 
house has a spacious living space of over 170m2 
and partly because of this, it will offer the new 
owner years of living pleasure.

The house has not only been renovated visually, 
but a lot has also been done on a technical level. 
For example, a new ventilation system has been 
installed and the electrical wiring has been 
completely replaced.




No expense has been spared throughout the house 
to create a feeling of luxury. For example, the toilet 
on the ground floor is made of beautiful large wall 
tiles with a natural stone look and a hanging toilet. 
Of course, the fountain is not missing.

The laminate floor, laid with an eye for detail, is of 
the best quality available. This is has been installed 
in both the spacious living room and the dining 
area.

The quality kitchen is of course equipped with soft-
close drawers with stylish handles and, where 
these are not present, a push system. All lighting 
can be adjusted to your own preference by means 
of a remote control with a memory function. The 
luxury Neff equipment that this kitchen has and the 
generous light at the front complete the picture.




On the first floor, the new owner has access to 2 
good-sized bedrooms and a spacious master 
bedroom with walk-in closet. The very neatly 
finished bathroom has a double sink with motion 
sensor controlled lighting in the mirror. Of course, 
the walk-in rain shower and the hanging toilet are 
also included in this bathroom.




The second floor of this house has a spacious 
bedroom and a second, very spacious bedroom 
with a double dormer window.




The compact backyard is accessible from both the 
living and dining areas of the house and has a 
double door from the living room.




The house is very conveniently located for roads 
and public transport. Public transport, for example, 
old Voorburg and Rijswijk are within walking 
distance, the center of The Hague / The Hague CS 

within cycling distance and roads to Amsterdam, 
Rotterdam and Utrecht can be reached within a few 
minutes.

The vicinity of the Agrippinastraat is characterized 
as very popular and child-friendly.




LAYOUT:

Ground floor:

Entrance hall with toilet, meter cupboard and 
access to the first floor and both living and dining 
areas. Luxurious kitchen with access to the 
backyard. Living room with access to the backyard.




First floor:

Landing with access to 3 bedrooms, the bathroom, 
a storage cupboard and the stairs to the second 
floor.




Second floor:

Landing with access to 2 bedrooms and space for 
the washing machine and dryer. One of these 
bedrooms has the central heating system that is 
built into a neat cupboard.

Extra storage space through knee bulkheads at the 
front of the house.




PARTICULARITIES:




- Built in 1930

- Usable living area 173.42 m2 (measurement 
report available)

- Building-related outdoor space 1.86 m2

- Plot area 97 m2

- Almost fully equipped with plastic double glass

- Energy label D

- Modern fuse box and during renovation new 
electric wiring

- Ventillation system with moisture sensor

- Luxurious kitchen with Neff appliances

- Public transport nearby and in biking distance of 
the Hague Central Station

- Easy acces to centres of Voorburg, Rijswijk and 
the Hague

- Near highways to Amsterdam, Rotterdam and 
Utrecht

- Parking permit easily obtainable
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kenmerken

BOUW:
Soort woning: Eengezinswoning
Soort bouw: Tussenwoning
Bouwjaar: 1930
Woonoppervlakte: 173 m²
Perceel: 97 m²
Inhoud: 634 m³

INDELING:
Aantal kamers: 6
Aantal slaapkamers: 5
Aantal badkamers: 2
Aantal toiletten: 1

PRIJS
Vraagprijs € 745.000 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. 

René Wetsteijn t.h.o.d.n. RE/MAX Premium Makelaars

Levendaal 73 - 75  

2311JE LEIDEN  

E renewetsteijn@remax.nl

www.remax.nl/renéwetsteijn

Makelaarsgilde (Leiden) 

René Wetsteijn

Makelaar o.z.




M 06 19 99 59 99

T 071 51 62 383

E renewetsteijn@remax.nl


