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Omschrijving 

 
Deze karakteristieke en goed onderhouden uitgebouwde hoekwoning met garage en oprit met parkeerplaats is 
gelegen op loopafstand van het centrum van Naaldwijk!   
Diverse scholen en sportverenigingen bevinden zich eveneens op korte (fiets-)afstand. Kleine Woerdlaan 109 is 
gelegen in een rustige woonwijk met ruime voor-, zij en achtertuin met speelse groenvoorziening op het zonnige 
zuidwesten. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een eigen terrein, bestaande uit: een eigen oprit en garage 
(ca. 16 m2).   
Het plafond in de ruime woonkamer met open keuken is behoudens van robuuste sierbalken. Door de uitbouw op de 
begane grond met groot raampartij ervaart u veel ruimte en lichtinval. Op de uitbouw is op de 1e verdieping een 
balkon gesitueerd aan de achterzijde van de hoofdslaapkamer.   
  
Deze woning is ideaal voor de ZZP-er, hobbyist of gezin die goed gebruik kan maken van de ruimte in en om de 
woning!  
Aarzel niet en neem contact op voor een persoonlijke bezichtiging.   
  
Indeling  
Begane grond:  
Royale voor- en zijtuin, grotendeels voorzien van straatwerk en groenvoorziening. Entree in hal met meterkast met 
uitgebreide groepenkast, vaste trapopgang naar de 1e verdieping, toilet met fontein en toegang naar de woonkamer. 
Zowel aan de voor- als achterzijde van de woonkamer is een groot raampartij en ook aan de zijkant van de zitkamer is 
een groot raam. Hierdoor komt er veel daglicht naar binnen. Aan de achterzijde heeft er een uitbouw plaatsgevonden 
en is er tevens een balkon gesitueerd op de 1e verdieping.  
Het plafond bestaat uit robuuste houten sierbalken, er ligt een tegelvloer met 'marmeren look' en de houten kozijnen 
zijn voorzien van isolatieglas.  
De open ruim opgezette, landelijke keuken beschikt over veel bergruimte in lades en kasten en recent vervangen 
inbouwapparatuur, te weten: koelkast (ca. 2020), vaatwasser (ca. 2019), oven (ca. 2020), 6-pits gasfornuis en een 
afzuigkap.  
De achtertuin bereikt u via de schuifdeur vanuit de eetkamer en via een loopdeur vanuit de keuken. Door middel van 
de schuifpui kunt u de eetkamer gezellig bij de achtertuin betrekken.   
De achter- en zijtuin gelegen op het zuidwesten is grotendeels bestraat en voorzien van een speelse groenvoorziening. 
U heeft de zon tot in de late middaguurtjes! Er is een ruime garage (ca. 16m2) met eigen oprit en een achterom 
aanwezig.  
  
Eerste verdieping:  
Overloop met twee ruime slaapkamers, allebei voorzien van vaste kastruimte en laminaatvloer. De ruime 
hoofdslaapkamer is aan de achterzijde gesitueerd en heeft een loopdeur naar het balkon en beschikt over een 
elektrische rolluik. De volledig betegelde badkamer, gesitueerd aan de achterzijde, is voorzien van een douche, ligbad 
met uitzetraam, toilet met duoblok, wastafelmeubel met spiegelwand, designradiator met in het midden een 
droogrek voor uw handdoeken en een mechanische afzuiging. Aan de voorzijde is een lichte slaapkamer voorzien van 
hardhouten kozijnen met isolatieglas, vaste kastenwand met gordijn.  
De oorspronkelijke badkamer is nu in gebruik als wasruimte en beschikt over de aansluitingen voor de wasmachine en 
droger, uitzetraam met isolatieglas en verwarming.  
  



 
 

 

 
Malkenhorst Makelaars 

Tel: 0174-628628 
E-mail: info@malkenhorstmakelaars.nl 

Tweede verdieping:  
Via een houten steektrap is de vliering te bereiken. Daar bevindt zich de opstelplaats van de Remeha Calenta 
combiketel (ca. 2012). Het dakraam is recentelijk vernieuwd. Verder is er veel vaste bergruimte aanwezig.  
  
Bijzonderheden:  
- Hoekwoning met ca. 86 m2 woonoppervlakte;  
- Perceel oppervlakte van ca. 208 m2; 
- Brede zijtuin aan de rechterzijde van het perceel;  
- Woning voorzien van deels hardhouten kozijnen met isolatieglas;  
- Woonkamer met veel daglicht door fraaie raampartijen aan de voor- en achterzijde alsmede een zijraam;  
- Eerste verdieping met twee slaapkamers waarvan 1 met balkon, badkamer, wasruimte; 
- Hoofdslaapkamer is voorzien van een elektrisch rolluik; 
- Uitbouw aan de achterzijde van de woning waar tevens een balkon op is gesitueerd op de 1e verdieping;  
- Garage ca. 16 m2 en eigen oprit aan de achterzijde van de woning;  
- Aanvaarding in overleg, kan op korte termijn. 
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 389.000,- k.k.  
Soort : Woonhuis 
Type woning : Hoekwoning 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 308 m3 
Perceel oppervlakte : 208 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 86 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1960 
Ligging : Aan rustige weg, in centrum, in woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin, zijtuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  43 m2  
Garage : Garagebox, parkeerplaats 16 m2 (288 bij 561 cm) 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Voorzieningen  TV kabel, Buitenzonwering, Glasvezel kabel 
C.V.-ketel : Remeha Calenta ( combiketel uit 2012) 
   

Locatie 
Kleine Woerdlaan 109  
2671 AS  NAALDWIJK 
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Foto’s  
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Situatietekening 
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Plattegronden  
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 
Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

- Plafondlampen in slaapkamers, toilet, badkamer 
en washok 

    

- Klok     

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     
- Boekenkast in slaapkamer, ladekast in 

slaapkamer, bedombouw, open kast in 
woonkamer, tv kast in woonkamer, eettafel met 
stoelen, bank, bureau met kastjes in slaapkamer, 
witte ladekast in washok 

    

- Poang stoel, buffetkast in woonkamer, 
bedspiralen en matrassen, nachtkastjes, 
bureaustoel 

    

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     
- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

- Vitrage bij schuifpui     

Vloerdecoratie, te weten:     
- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels       
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten:     

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

- Op maat gemaakte lades onder bar     

-      

Keukenaccessoires, te weten:     
- Nespresso apparaat     

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     
- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein       
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Badkamer met de volgende toebehoren:     
- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     
- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

Sauna met toebehoren     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

Kluis     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

(Klok)thermostaat     

Airconditioning     

Warmwatervoorziening, te weten:     

- CV-installatie     

- Boiler     

- Geiser     

Screens     

Rolluiken     

Zonwering buiten     

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 
-        
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

Oplaadpunt elektrische auto     

Wasmachine en wasdroger     

     
Tuin     

Inrichting     

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

Tuintafel     

Verlichting/installaties     

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

Bebouwing     

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

Witte kast en houten kasten in garage     

     

Overig     

Overige tuin, te weten:     

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

 
 

Overig     

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, 
neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende 
contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overge 
nomen 

CV     

Boiler     

Zonnepanelen     

Bijlage(n) over te nemen contracten:     

-  
 
 

Disclaimer 
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en niet meer dan een uitnodiging tot het 
doen van een bod. Alle gegevens die worden gecommuniceerd zijn vrijblijvend. Voor de juistheid van deze informatie kan door 

Malkenhorst Makelaars echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden 
ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een 

daarvan afwijkend aanbod worden wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts 
tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod 

overeenkomende aanvaarding. 
 

 


