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Van Oudshoornhove 16

2726 BX Zoetermeer

Inleiding
Ben je op zoek naar een bijzondere woning om in te starten of wil je juist iets anders dan 
gelijkvloers, dan moet je deze woning eens komen bekijken!! Deze goed onderhouden 
maisonnette is gelegen op de 2e en 3e etage van een kleinschalig, net woongebouw en 
onderscheidt zich van andere maisonnettes door de bijzondere woonkamer met vide. 
Daarnaast vind je in deze woning een woonkeuken met inbouwapparatuur, een grote 
woonkamer met vide en een ruim balkon over de gehele breedte van de woning, 2 ruime 
slaapkamers met entresol, een moderne badkamer en volledig dubbele beglazing. De 
ligging van deze woning is gunstig nabij uitvalswegen, openbaar vervoer, winkels, 
Stadshart en sportaccommodaties. 
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Ligging en indeling

Begane grond

Op de begane grond is een afgesloten entree v.v. bellentableau met camera, de 
brievenbussen, het trappenhuis en toegang tot de inpandige berging. 




Woonverdieping: Entree in een zeer ruime hal met kozijn met glas als scheiding naar de 
woonkamer, een meterkast (4 groepen en aardlekschakelaar), een ruime bergkast, een 
betegelde toiletruimte met hang closet en fonteintje en de c.v.-ruimte met hierin de c.v.-
combiketel (2010). De royale en bijzondere woonkamer heeft een oppervlakte van circa 
30m² en voelt nog veel ruimer door de oplopende daklijn en de vide. Vanuit de 
woonkamer kom je via openslaande deuren op het zonnige balkon met uitzicht over het 
aangrenzende water. Aan de voorzijde van de woning is een woonkeuken welke zowel 
vanuit de woonkamer als vanuit de hal is te bereiken met voldoende ruimte voor een 
eettafel en een L-vormige keukenopstelling welke is voorzien van onder andere een 
inbouw gaskookplaat, cooker, oven en RVS schouw.
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Ligging en indeling

Slaapverdieping: Via de ruimtelijke open trap kom je op de verdieping met een overloop/
vide met een vaste kast, de 2 ruime slaapkamers van respectievelijk 13m² en 12m² welke 
beiden een entresol hebben waar eventueel geslapen kan worden door kinderen of 
gewoon handige bergruimte. De geheel betegelde badkamer is vernieuwd en uitgevoerd 
met een douche, 2e toilet, wastafelmeubel en aansluitingen ten behoeve van de 
wasmachine en droger. Kortom een ontzettend leuke woning in een klein, goed 
onderhouden complex met een goede VvE. Persoonlijke tekst verkoper: Met heel veel 
plezier hebben wij gewoond in deze woning en met weemoed zullen wij dan ook 
vertrekken maar wij zijn toe aan een volgende stap. Het is een fijne, lichte woning met 
veel  opberg)ruimte en daarnaast maakt de indeling het huis uniek. In 2014 zijn zowel de 
badkamer als het elektra werk aangepakt. De VVE is gezond, zo is er o.a. in 2015 een 
nieuw bellentableau geplaatst (inclusief camera)

en zijn er in 2017 vogelroosters geplaatst in de dakgoten. In enkele minuten (fietsen of 
met de auto) ben je al in het Stadshart of bij de Randstadrail, de bus richting Leiden stopt 
voor de deur en de toerit naar de A12 ligt ook op een paar minuten rijden, een mooie 
uitvalsbasis. Daarnaast is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de deur. 



Overdracht

Vraagprijs € 239.500,- k.k.

Servicekosten € 50,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, maisonnette

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1976

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 97 m²

Inhoud 357 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

8 m²

Oppervlakte externe bergruimte 4 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Atag

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2010

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom
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Kenmerken




 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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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


