
 
 
 

 
 

GUIDO GEZELLESTRAAT 200 
VOORBURG 

 
FIJN WONEN IN RESIDENTIE PRINSENTUIN, RUIM 3-KMR. TOP-APP. OP DE 6E ETAGE(géén 
bovenburen) MET LIFT, BALKON EN EIGEN BERGING. EXTRA FACILITEITEN O.A. HUIS-
MEESTER, 2 LOGEERKAMERS, GEMEENSCHAPPELIJK GROOT ZONNETERRAS (6 E ETAGE) 
EN FIETSENBERGINGEN. GELEGEN AAN HET WINKELCENTRUM “DE JULIANABAAN”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAAGPRIJS € 357.500,= K.K. 
 

 

M A K E L A A R D I J 

Registermakelaars/Taxateurs 
 

    □□ Pr. Bernhardlaan 148 
2273 BM    Voorburg 
Tel.   070 - 387.42.00 

   voorburg@dejongmakelaardij.nl 
 

     □□ Goeverneurlaan   504 
2523 CL    Den Haag 
Tel.   070 - 394.72.72       

info@dejongmakelaardij.nl 
 

www.dejongmakelaardij.nl 
 

Klik in dit vak en zet de cursor aan het begin van deze regel. 
Ga naar: Invoegen -> Afbeelding -> Uit bestand… en selecteer de goede foto.  

TOT. KMRS. / SLPKMRS. 
 

3 / 2 
 

 
WOONOPPERVLAK 

 

81 m² 

 
BALKON 

 

Oost 
 

Vermelde gegevens en/of tekeningen zijn globaal en schetsmatig weergegeven. Rechten hieraan kunnen niet worden ontleend. Aanbiedingen geschieden vrijblijvend. Werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden van de VBO 
Makelaar, gedeponeerd k.v.k, Den Haag. De VBO Makelaar is een bundeling van zelfstandige makelaars en taxateurs die zich kenmerkt door betrouwbaarheid en vakmanschap. De onafhankelijke VBO kent een gedragscode, tuchtcollege en 

voorwaarden. 



 

GUIDO GEZELLESTRAAT 200 
VOORBURG 

 

FIJN WONEN IN RESIDENTIE PRINSENTUIN, RUIM 3-KMR. TOP-APP. OP DE 
6E ETAGE(géén bovenburen) MET LIFT, BALKON  EN EIGEN BERGING. EXTRA 
FACILITEITEN O.A. HUISMEESTER, 2 LOGEERKAMERS, GEMEENSCHAPPE- 
LIJK GROOT ZONNETERRAS (6 E ETAGE) EN FIETSENBERGINGEN AAN DE 
RAND VAN WINKELCENTRUM “DE JULIANABAAN”, ALLE VOORZIENINGEN 
OP LOOPAFSTAND EN NABIJ DE UITVALWEGEN EN NS-STATION L.v.NOI. 
 
Gesloten centrale entree met videofoon, ruime entreehal, ruim opgezette binnentuin annex atrium 
met terrassen en gemeenschappelijke activiteitenruimte, liften naar 6e etage, galerij, entree app. 
 
Indeling:  

L-vormige hal met laminaatvloer, meterkast, kast opstelplaats c.v./combi 3.60/2.15 * 5.60 mtr. 

Wandcloset/toilet met fonteintje 0.90 * 1.50 mtr. 

Woonkamer met laminaatvloer, schuifpui naar zonnig balkon(tot begin middag) 5.90 * 3.85 mtr. 

Tussengelegen open keuken met tegelvloer, verlaagd  kookgedeelte/ 

gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, losse rvs-koel/vrieskast           3.05 * 2.75 mtr.    

Aangrenzend de eetkamer/eetgedeelte aan de voorzijde            2.75 * 2.50 mtr. 

Voorslaapkamer met laminaatvloer          2.95 * 2.85 mtr. 

Royale achterslaapkamer met schuifpui naar balkon 5.85/5.00 * 3.05 mtr. 

Badkamer met ligbad/whirlpool met douchewand, wastafel, droger/w.m.a. 2.55 * 1.90 mtr. 

Balkon:  

Ruim balkon/terras(oost) over de volle breedte met gezellig en vrij uitzicht 7.00 * 1.55 mtr. 

Berging: 

Eigen berging op de begane grond en uitgang via de achterzijde gebouw ca. 2.85 * 1.85 mtr. 

Grote gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond  

Bijzonderheden: 

Eigen grond: Voorburg, sectie E, nummer 9006, A-149. Bouwjaar: 2000, Inhoud : ca. 220 m³  

Gebruiksopp. wonen ca.:         81 m²    Gebruiksopp. interne bergruimten  ca.:  0 m²  

Gebouwgebonden buitenruimten ca.: 11 m²    Gebruiksopp. externe bergruimten ca.:  5 m² 

Elektra : 5 groepen met aardlekschakelaar, digitale meters 

Verwarming : C.V-combiketel HR Remeha Tzerra, bouwjaar 2015  

Isolatie : Geheel voorzien van dubbele beglazing, muurisolatie 

Energielabel : B definitief 

V.v.E. : Actieve en gezond, maandbijdrage ca € 145,34 reservefonds per 1-1-2021 

   ca € 316.401, aandeel van dit app. ca € 3.903,=.  MeerJarenOnderhoudsplan 

   t/m 2029 zodat het toekomstig onderhoud inzichtelijk is en de bijdrage daar 

   ruimschoots op is afgestemd. Mogelijkheid huren garageplaats. 

Residentie Prinsentuin beschikt over faciliteiten die het woongenot verhogen; o.a. 2 ruime liften, 

in de ochtenden is er een huismeester aanwezig, een overdekt en zeer licht atrium met een 

glazen dak, in de binnentuin zijn diverse zitjes ingericht, waar activiteiten worden georganiseerd 

en waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Op de 6e verdieping is een gemeenschappelijk 

groot zonneterras op loop/zichtafstand. Mogelijkheid tot gebruik  van 2 luxe logeerkamers. 

Er is voldoende parkeergelegenheid aan de zij- en achterkant van het complex. Alle winkels, 

sport, parken en openbaar vervoer op loopafstand, nabij ns-station laan van NOI en uitvalswegen. 

Oplevering : in overleg/kan op korte termijn  

VRAAGPRIJS € 357.500,= K.K. 
Ook uw woning verkopen wij graag. Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis (verkoop) waardebepaling. 
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Klik in dit vak en zet de cursor aan het begin 
van deze regel. 
Ga naar: Invoegen -> Afbeelding -> Uit 
bestand… en selecteer de goede foto. 
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Woonruimte(n)                                     CA 81 m² Guido Gezellestraat 200 te Voorburg. 

Overige inpandige ruimte(n) 0 m² De brochure en plattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld en bedoeld voor promotie van vastgoed en zijn geen bouwkundige tekeningen.   

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 11 m² De vermelde gegevens/maten kunnen afwijken van de realiteit, de NEN 2580 meetinstructie en zijn ter indicatie. 

Externe bergruimte(n) 5 m² De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door b.v. interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 

GO NEN 2580 81 m² De juistheid hiervan kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen geen rechten aan worden ontleent. 

Bruto inhoud woning ca 220 m³ Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de opgeven maten te (laten) controleren vóór het kopen..  

Totaal grond oppervlakte perceel  m² © Copyright De Jong Makelaardij. Gebruik en/of publicatie van onze plattegronden, foto's en/of teksten is zonder onze schriftelijke toestemming verboden.  

 


