
Zeer royaal 2-laags herenhuis van circa 157 
m2 gelegen in één van de charmantste en 
gezelligste lanen van Oud-Voorburg.

Weverslaan 21, Voorburg

Woonopp.: 157 m² - Inhoud: 574 m³ - Aantal kamers: 6

Vraagprijs € 569.000,- K.K.



Zeer royaal en karakteristiek 2-laags herenhuis van circa 157 m2 
gelegen in één van de charmantste en gezelligste lanen van 
Oud-Voorburg.




De woning dient intern te worden gemoderniseerd waardoor u de 
mogelijkheid heeft om het geheel naar eigen smaak en idee 
samen te stellen!




Vrijwel alle originele details zijn door de jaren heen bewaard 
gebleven zoals de kamer en-suite met schuifdeuren, 
paneeldeuren, natuurstenen schouwen, erkers, granitovloeren 
etc.




De ligging is ideaal, op loopafstand van park Vreugd & Rust en 
het pittoreske oude centrum van Voorburg. 






Tevens treft u in de directe nabijheid diverse sportfaciliteiten, 
scholen voor basis en middelbaar onderwijs, openbaar vervoer 
en diverse uitvalswegen.




Indeling:

Entree woning via de ruime voortuin; vestibule met granitovloer, 
meterkast en tochtdeur naar de ruime hal met granitovloer, 
trappenhuis en toiletruimte; royale woonkamer en-suite met 
originele schuifseparatie, 4 vaste kasten, twee natuurstenen 
schouwen (met gaskachels), sfeervolle erker en openslaande 
deuren naar de diepe achtertuin (NO) met stenen berging. De 
ruime keuken met keukenblok, granitovloer, provisiekast en 
geiser is aan de achterzijde gelegen en geeft tevens toegang tot 
de achtertuin.






Eerste verdieping:

Overloop met dakraam en ruime vaste kast; de badkamer is aan 
de voorzijde gelegen en is voorzien van een ligbad, toilet en 
geiser; eerste ruime voor (slaap-) kamer met schouw (met 
gaskachel), erker, vaste kast en wastafel; tweede ruime achter 
(slaap-)kamer met schouw (met gaskachel), vaste kast en 
wastafel; de derde zij (slaap-)kamer bevindt zich tevens aan de 
achterzijde; tussen de voor- en achterkamer zit nu een 
bergkamer met dakraam welke eventueel te verbouwen is tot een 
riante badkamer.



Weverslaan 21, Voorburg

Vraagprijs € 569.000,- K.K.

Voortuin op het zuidwesten.

Diepe achtertuin op het noordoosten met 
stenen berging.




































Deze verkoopbeschrijving is met zorg 
samengesteld. Alle tekst is echter 
informatief en bedoeld als uitnodiging om 
over eventuele aankoop in gesprek te 
komen. U kunt aan deze verkoop-
beschrijving geen rechten ontlenen.

Bijzonderheden

- Eigen grond;

- Bouwjaar 1921;

- Oplevering in overleg;

- Dient intern gemoderniseerd te worden,

  bouwkundig rapport ter inzage;

- Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing;

- Elektra: 5 groepen + A.L.S.;

- Warmwatervoorziening middels geisers;

- Buitenschilderwerk uitgevoerd in 2016;

- Hoge plafonds, authentieke stijldetails;

- Diepe achtertuin op het noordoosten met

   stenen berging;

- Rustig gelegen op één van de mooiste plekjes

  van Oud–Voorburg nabij Oosteinde en Park

  Vreugd & Rust; 

- Algemene ouderdoms-, materialen- en niet

  bewoningsclausule van toepassing;

- Perceeloppervlakte ca. 185 m2;

- Gebruiksoppervlakte: 157 m2; 

- Externe bergruimte: 3 m2;

- Inhoud: 574 m3; 

- Exact gemeten volgens NEN2580 norm; 







Wist u dat u ons in kunt

schakelen voor uw:




- NWWI taxaties;

- Aankoop begeleiding;

- Verkoop begeleiding;

- Verkoopstyling;

- Verhuur bemiddeling;

- Onafhankelijk financieel   

  advies.




U kunt vrijblijvend contact

opnemen met ons kantoor,

ook buiten kantooruren!

Freek Fontein

Makelaardij B.V.

Haagweg 68

2282 AB Rijswijk





t 070 30 30 051




e info@freekfontein.nl


i www.freekfontein.nl

Deze verkoopbeschrijving is met zorg samengesteld. Alle tekst is echter informatief en bedoeld als uitnodiging 
om over eventuele aankoop in gesprek te komen. U kunt aan deze verkoop-beschrijving geen rechten ontlenen.

De VBO is een vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende zaken met meer dan 1000 leden die zich 
kenmerken door betrouwbaarheid en vakmanschap. De onafhankelijke VBO kent een eigen gedragscode, 
geschillencommisie en tuchtcollege, alsmede algemene consumenten voorwaarden.


