
Keurig onderhouden appartement op de 2e 
verdieping met een zonnig balkon op het 
zuidwesten en een ruime berging.

Dr H. Colijnlaan 108, Rijswijk

Woonopp.: 65 m² - Inhoud: 213 m³ - Aantal kamers: 3

Vraagprijs € 199.500,- K.K.



Starters opgelet!!

In een rustige en groene woonomgeving ligt dit keurig 
onderhouden appartement op de 2e verdieping met een zonnig 
balkon op het zuidwesten en een ruime berging in de onderbouw. 
Het appartement maakt deel uit van een gezonde Vereniging van 
Eigenaren. Op loopafstand liggen verschillende basisscholen, het 
openbaar vervoer (tramlijn 17, bus 23 en NS station), diverse 
buurtwinkels, de Rijswijkse Schouwburg en het Rijswijkse Bos. 
Tevens zijn het Stadhuis, het winkelcentrum In de Bogaard nabij 
en de uitvalswegen A4, A12, A13 zijn op 5 minuten afstand. 









Indeling begane grond:

Centraal afgesloten hoofdentree met brievenbussen en 
bellentableau, lift en trappenhuis naar 2e verdieping met galerij.




Tweede verdieping:

Galerij met entree appartement. Tochtportaal met meterkast. Hal 
met wasruimte waar wasmachine en boiler zijn opgesteld. 

Hangend toilet met fonteintje. Slaapkamer 1 aan voorzijde van 
het appartement en gesloten keuken voorzien van gaskookplaat 
met afzuigkap, losse magnetron, koel-/vriescombinatie en 
combimagnetron. Woonkamer met vaste kast met  toegang tot 
zonnig balkon op het zuidwesten. 2e slaapkamer met vaste kast 
en tevens toegang tot het achtergelegen balkon. Badkamer met 
douche, radiator en wastafelmeubel. 





Dr H. Colijnlaan 108, Rijswijk

Vraagprijs € 199.500,- K.K.

Zonnig balkon op het zuidwesten. Bijzonderheden

- Gelegen op eigen grond;

- Bouwjaar 1959;

- Aanvaarding in overleg;

- Actieve VvE, bijdrage € 184,16 per maand;

  (exclusief € 98,24 stookkosten); 

- Balkon op het zuidwesten;

- Blokverwarming;

- Badkamer nieuw betegeld in 2020;

- Eigen berging met elektra in de benedenbouw;

- Volledig voorzien van dubbele beglazing en

  deels houten, deels stalen kozijnen;

- Ouderdomsclausule van toepassing;

- Elektra: 4 groepen met aardlekschakelaars;

- Gebruiksoppervlak wonen: 65 m2;

- Gebouw gebonden buitenruimte: 4 m2;

- Externe bergruimte: 5,8 m2. 

- Inhoud: 213 m3.

- Exact gemeten volgens de branche brede

  meetinstructie.




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.







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.


