
HALF VRIJSTAAND WONEN IN EEN 
KARAKTERISTIEKE JAREN 30 WONING, 
OP EEN HOEKPERCEEL VAN 309 M2

Hoekenburglaan 33, Voorburg

Woonopp.: 181.40 m² - Inhoud: 675.60 m³ - Aantal kamers: 6

Vraagprijs € 850.000,- K.K.



HALF VRIJSTAAND WONEN IN EEN ROYALE (181M2), 
ROBUUSTE EN KARAKTERISTIEKE JAREN 30 WONING MET 
3 BALKONS, 3 DAKKAPELLEN, GARAGE EN OPRIT OP EEN 
RUIM BEMETEN HOEKPERCEEL VAN 309 M2. DEZE FRAAIE 
2-ONDER- 1 KAPWONING HEEFT VEEL ORIGINELE DETAILS 
ZOALS GLAS IN LOOD, TEGELS IN DE GANG, ETC. EN IS 
GELEGEN NABIJ PARK ARENTSBURGH MET DE VLIET OP 
LOOPAFSTAND.




De ligging is ideaal op loopafstand van het historische centrum 
van Voorburg en Rijswijk. Het openbaar vervoer op loopafstand 
met verbindingen naar Den Haag (10 min), Rotterdam (20 min) 
en Amsterdam (40 min). Internationale scholen zijn vlakbij 
(British School Leidschenveen/Mariahoeve op 10 minuten rijden, 
British/American/Internationale School in Den Haag, Wassenaar 
en Voorschoten op 15 min rijden).






Begane grond

Oprit naar garage. Entree via voortuin. Tochtportaal, hal met 
visgraat parketvloer, separaat wandcloset en fonteintje en 
meterkast.




Royale (doorgebroken) L-vormige living met merbau parketvloer 
en openslaande deuren naar zonnige achter/zij-tuin op het zuid/
zuidoosten. Gesloten moderne en luxe keuken voorzien van 
donker granieten werkblad, vaatwasser, koelkast, vriezer, 
gaskookplaat, vlakschermafzuiger en hete luchtoven. 




Eerste verdieping

Ruime overloop, separate toiletruimte met hangend toilet en 
aparte en betegelde wasruimte met opstelplaats voor 
wasmachine en droger. 3 slaapkamers, elk met een eigen 
balkon. Licht getegelde badkamer met dakkapel, ligbad, 
douchecabine, 2 wastafels en handdoekradiator.





Tweede verdieping

Overloop met toegang tot ruime vliering met stahoogte in het 
midden bereikbaar middels vlizotrap. Slaapkamer 4 met wastafel 
(warm en koud water) en toegang tot C.V. ruimte en dakkapel. 
Slaapkamer 5 (voorheen 2 slaapkamers) met dakkapel.




Wij bezichtigen graag een woning met u. Wij vragen u wel om 
rekening te houden met het volgende: 

• Al onze huizen staan online en kunnen digitaal bezichtigd 
worden. Bereid u goed voor op uw bezichtiging. • Wij beperken 
de bezichtiging tot 2 klanten. • Wij schudden geen handen. • Wij 
vragen de eigenaar niet aanwezig te zijn bij een bezichtiging. • 
Deurklinken en leuningen maken wij vooraf schoon met een 
desinfecterend middel. • Onze makelaar maakt graag de deur 
voor u open. Wilt u alstublieft niet aan kranen e.d. zitten? 

• Wij overhandigen tijdens de bezichtiging zo min mogelijk 
documenten. U ontvangt zo veel mogelijk digitaal. • Wilt u op 1,5 
meter afstand blijven? Dan doen wij dat ook.





Hoekenburglaan 33, Voorburg

Vraagprijs € 850.000,- K.K.

Tuin

Achter/zij-tuin op het zuid/zuidoosten.

Voortuin op het zuidwesten.




Balkon

Drie balkons.




Deze beschrijving is met zorg 
samengesteld. Alle tekst is echter 
informatief en bedoeld als uitnodiging om 
over eventuele aankoop in gesprek te 
komen. Er kunnen door derden aan deze 
verkoopbeschrijving geen rechten 
worden ontleend jegens de makelaar of 
verkoper.

Bijzonderheden

- Eigen grond;

- Bouwjaar 1929;

- Recent (juni 2020) bouwkundig rapport ter

  inzage aanwezig;

- Goede staat van onderhoud;

- Nieuwe garagedeur;

- Dak geïsoleerd;

- Garage met oprit voor 1 auto;

- Alarmsysteem aanwezig; 

- Houten kozijnen met dubbele beglazing 

  (behalve glas in lood dit is met voorzetramen

  uitgevoerd);

- Cv-ketel Remeha van 2012; 

- Oplevering in overleg (kan snel);

- Buitenschilderwerk 2018;

- Gebruiksoppervlak wonen: 181,4 m2;

- Overige inpandige ruimte: 4 m2;

- Gebouw gebonden buitenruimte: 20,7 m2;

- Externe bergruimte:17,7 m2;

- perceeloppervlak: 309 m2;

- Inhoud: 675,6 m3.

- Exact gemeten volgens branche brede

  meetinstructie.





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.


