Schitterend traditioneel gebouwde
(geschakelde) villa op een prachtig groot
perceel van 630m2 eigen grond!

Zustershof 15, Nootdorp
Woonopp.: 169 m² - Inhoud: 789 m³ - Aantal kamers: 5

Vraagprijs € 750.000,- K.K.

UNIEK OBJECT OP EEN PRACHTIG PERCEEL AAN HET
WATER!
Aan een kindvriendelijk, doodlopend hofje in de villawijk
'Zustershof', vindt u deze schitterende traditioneel gebouwde
(geschakelde) villa op een prachtig groot perceel van 630m2
eigen grond! De woning beschikt onder andere over een oprit
met plaats voor meerdere auto’s, een garage, een hobbykas en
een prachtige U-vormige tuin grenzend aan het water.
Doordat er op de begane grond zowel een slaapkamer alsmede
een badkamer te vinden is, is deze woning bovendien
levensloopbestendig. Alle belangrijke voorzieningen zijn op
loopafstand gelegen zoals het winkelcentrum "de Parade", de
medische zorg, het openbaar vervoer en de diverse
(internationale) scholen. Tevens een goede bereikbaarheid t.o.v.
de diverse uitvalswegen A4, A12 en A13.

Via de prachtige verzorgde voortuin met vijver bereikt u de
overdekte woningentree; centrale ontvangsthal met vide,
trappenhuis, garderobe, meterkast en toiletruimte voorzien van
vrijhangend closet en fonteintje; aan de rechterzijde van de hal
treft u de eerste ruime slaapkamer voorzien van
schuifdeurwandkast; aan de linkerzijde treft u de royale woon-/
eetkamer (ca. 35m2) met o.a. een gezellige haard (allesbrander),
een ruime zitgelegenheid en bijzonder veel lichtinval;
openslaande deuren geven toegang tot de ruime tweede
woonkamer/serre (ca. 30m2) met o.a. aluminium schuiframen en
een schuifpui naar de achtertuin. De woon/eetkeuken (ca. 12m2)
heeft een keukenblok onder het raam en een losstaande
koelkast, tevens bevindt zich hier ook een ruime proviandkast.
Vanuit de keuken is de bijkeuken (ca.6m2) bereikbaar met
opstelplaats voor de wasmachine, droger, CV-ketel en veel vaste
kastruimte.

De beneden gelegen badkamer heeft een aparte douche cabine,
wastafel, designradiator en bad met whirlpool. Via de bijkeuken
heeft men toegang naar de hobbykas (ca.27m2) en de garage
(ca.17m2).
Eerste verdieping:
Overloop met prachtige vide waardoor u ruim uitzicht heeft over
het trappenhuis. Aan weerszijden bevinden zich de tweede en
derde slaapkamer met Velux dakramen en bergruimte achter de
knieschotten. De vierde slaapkamer is in het midden gesitueerd
en is voorzien van een dakkapel.

Zustershof 15, Nootdorp
Vraagprijs € 750.000,- K.K.

U-vormige tuin voorzien van automatisch
watersysteem, verlichting, diverse
terrassen, een vijver en een groot gazon
met een houten vlonderpartij grenzend
aan het water.

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!

Bijzonderheden
- Groot perceel aan het water met veel privacy;
- Eigen grond;
- Bouwjaar 1976;
- Oplevering in overleg;
- Gesitueerd aan mandelig doodlopend hofje;
- Alle ramen/kozijnen zijn uitgevoerd in
hardhout of aluminium;
- Elektra: 8 groepen met aardlekschakelaar;
- Royale ontvangsthal met vide en fraai
trappenhuis;
- Aangebouwde stenen garage;
- Veel parkeergelegenheid op eigen terrein;
- Fraai aangelegde U-vormige tuin voorzien van
automatisch watersysteem, verlichting, diverse
terrassen, een vijver en een groot gazon met
een houten vlonderpartij grenzend aan het
water;
- Levensloopbestendige woning;
- Eventueel erbij te koop, voorgelegen houten
Deze verkoopbeschrijving is met zorg
garage (ca 45m2, geschikt voor 3 auto's);
samengesteld. Alle tekst is echter
- Algemene ouderdoms- en materialenclausule
informatief en bedoeld als uitnodiging om van toepassing;
over eventuele aankoop in gesprek te
- Perceelopp.: 630 m2;
komen. U kunt aan deze
- Woonopp.: 169 m2;
verkoopbeschrijving geen rechten
- Overige inpandige ruimte: ca. 46 m2;
ontlenen.
- Externe buitenruimte: 45 m2.
- Inhoud: ca. 789 m3;

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.

