
 
ZWARTELAAN 47 
VOORBURG (Oude centrum/Huygens kwartier) 

 
Zeer goed onderhouden, royale 5-kmr. parterre(ca 120m²) met 1e etage, moderne keuken, 3 
slaapkamers, diepe zonnige voortuin, achtertuin met 2 bergingen en achteruitgang. Centraal gelegen 
op loopafstand van het historisch centrum, de winkels, horeca in de Herenstraat, N.S.-station 
Voorburg, uitvalswegen, dus op perfecte locatie met voldoende parkeergelegenheid voor de deur! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VRAAGPRIJS € 475.000,= 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. 
 

5 / 3 
 

 
WOONOPPERVLAK 

 

120 m² 

 
VOORTUIN/ACHTERTUIN 

 

Z/W-N/O 
 

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. 



 

ZWARTELAAN 47 

VOORBURG (Oude centrum/Huygens kwartier) 

 

Zeer goed onderhouden, royale 5-kmr. parterre(ca 120m²) met 1e etage, moderne 
keuken, 3 slaapkamers, diepe zonnige voortuin, achtertuin met 2 bergingen en 
achteruitgang. Zeer centraal gelegen op loopafstand van het historisch centrum, 
de winkels, horeca in de Herenstraat, N.S.-station Voorburg, uitvalswegen, dus op 
perfecte locatie met voldoende parkeergelegenheid voor de deur!                  

 

Begane grond:  

Afgesloten centrale entree met brievenbussen/intercom, trappenhuis  

Entree, vestibule met meterkast 1.85 * 1.70 mtr. 

Gang met laminaatvloer en trap naar de 1e verdieping 3.10/2.00 * 2.65 mtr. 

Toilet met fonteintje 1.50 * 0.85 mtr. 

Woonkamer met 2 vaste kasten, airco en laminaatvloer 6.00 * 3.75 mtr. 

Eetkamer aan de achterzijde met vaste,-/trapkast, laminaatvloer 4.05 * 3.00 mtr. 

Moderne keuken met 5-pits inductie kookplaat, vlakschermafzuigkap, vaatwasser 

(Miele), stoomoven, combi-oven/magnetron met pyrolyse functie, warmhoud- 

lade (Siemens app., Studio-line),opstel c.v. en deur naar de achtertuin. 4.05 * 1.80 mtr. 

Achtertuin (ochtend zon tot ca 13.30 uur) met 2 schuren en achteruitgang 6.75 * 5.35 mtr.                     

1e verdieping:  

L-vormige overloop met opstelplaat droger/wasmachine 3.20/2.10 * 2.65 mtr. 

Grote voorslaapkamer met 2 vaste kasten, 4-deurs kastenwand, airco 6.00/5.00 * 3.85 mtr. 

Badkamer met wastafel, hoekdouche met thermostaatkraan, 2e toilet, radiator 2.10 * 1.80 mtr. 

Achterslaapkamer met vaste kast en deur naar balkon 4.10 * 3.10 mtr. 

Achterzijslaapkamer met deur naar balkon 3.55 * 1.85 mtr. 

-achterbalkon (N/O, ochtendzon) over de volle breedte met vaste kast 5.10 * 1.00 mtr.                     

Tuin/schuur: 

Diepe zonnige voortuin met terras(zuid/west)  16.00 * 4.50 mtr. 

- met fraaie beplanting of afscheiding is er eenvoudig meer privacy te realiseren  

Betegelde achtertuin met achteruitgang via zijpoort(Parkweg) of achter terrein  6.75 * 5.35 mtr. 

- 2 schuurtjes/berging met elektra ieder groot ca 2.20 * 1.60 mtr. 

 

Bijz:  Bouwjaar: 1937. Eigen grond. 

Kadaster: Voorburg, sectie E, nr. 8092, A-6 (app),  A-13 (berging) 1/100e aandeel, 1/202e (pad) 

Gebruiksopp. wonen ca.:        120 m²   Gebruiksopp. interne bergruimten ca.:    0 m²  

Gebouwgebonden buitenruimten ca.:    5 m²    Gebruiksopp. externe bergruimten ca.:  7 m² 

Inhoud : ca. 360 m³  

V.v.E. : Parkweg 2, Zwartelaan 47-53, 9/100e aandeel(app), bijdrage ca € 122,64 p.m. 

   Meerjarenplan aanwezig. Mog. parkeerplaats(huur) op achter terrein ter overname  

Elektra : 5 groepen met aardlekschakelaar 

Verwarming : C.V.-combiketel Intergas  Xtreme 36, Hr. CW5 (2019) 

Isolatie : Geheel v.v. aluminium kozijnen met dubbel glas 

Zonwering : Nieuwe zonwering; woonkamer handbediening, voorslpkmr./1e etage elektrisch 

Energielabel : Definitief B  

Oplevering : in overleg 

VRAAGPRIJS € 475.000,= K.K. 
Ook uw woning verkopen wij graag. Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis (verkoop) waardebepaling. 
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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. 
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Woonruimte(n) 120 m² Zwartelaan 47 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) 5 m² De vermelde gegevens/maten kunnen afwijken van de realiteit, de NEN 2580 meetinstructie en zijn ter indicatie.  

Externe bergruimte(n) 7 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 120 m² De juistheid hiervan kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen geen rechten aan worden ontleent. 

Bruto inhoud woning ca 360 m³ Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de opgeven maten te (laten) controleren vóór het kopen..  

Totaal grond oppervlakte perceel 0 m² © Copyright De Jong Makelaardij. Gebruik en/of publicatie van onze plattegronden, foto's en/of teksten is zonder onze schriftelijke toestemming verboden.  


