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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 435.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1990

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Dwarskap

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 279 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 113 m²

Inhoud 454 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

18 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin



> Kenmerken

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuid-west

Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Zijtuin

Tuin 2 - Oriëntering Zuiden

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Normaal

Tuin 3 - Type Voortuin

Tuin 3 - Oriëntering Noord-oost

Tuin 3 - Staat Normaal

 

Uitrusting

Warm water Stadsverwarming

Verwarmingssysteem Stadsverwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Wauw, wat een geweldige ligging heeft deze uitgebouwde 2-onder-1-
kapwoning met garage! Helemaal instapklaar met een royale woonkamer 
met zicht op de fantastische tuin, stoere keuken met eilandopstelling, 3 
slaapkamers en een luxe badkamer. Aan de voorzijde een aangebouwde 
garage en eigen oprit met plaats voor twee auto's, voor,-zij- en achtertuin 
gelegen op het zuidwesten en uitkijkend over de achtergelegen waterpartij. 

De woning ligt aan de rand van de gewilde woonwijk Asterd op loopafstand 
van recreatieplas De Asterdplas, het Haagse Beemdenbos en Vierde 
Bergboezem met fraaie fiets- en wandelroutes en winkelcentrum 
Heksenwiel. In de nabije omgeving vind je basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs, sportvelden, tennisbanen en diverse andere indoor 
sporten.

Nieuwsgierig? We leiden je graag eens rond!







Begane grond:




Ruime entree met toegang tot het toilet voorzien van fonteintje, de 
meterkast (3 gr, 1 al) en de trapopgang naar boven.




De woonkamer is over de volle breedte ruim 3 meter uitgebouwd waardoor 
je heel veel leefruimte hebt en heerlijke openslaande deuren naar de tuin. 
Op de vloer ligt een laminaatvloer met brede planken, de wanden en het 
plafond zijn voorzien van glad stucwerk en inbouwspots. In de woonkamer 
is een trapkast aanwezig voor extra bergruimte.




De keuken is uitgevoerd in wit hoogglans met een arduinen werkblad, heeft 
een leuke eilandopstelling en is van alle gemakken voorzien waaronder 
een 5-pits inductiekookplaat, vaatwasser, kokend waterkraan, koelkast, 
vriezer, magnetron en hete lucht oven. 

















Eerste verdieping:




Hier vinden we 3 slaapkamers, allen voorzien van een laminaatvloer, 
de badkamer en het separaat toilet. De badkamer is vergroot, 
waardoor de derde slaapkamer nu als werkkamer in gebruik is.




Slaapkamer 1: ca 5.06m x 2.74m, voorzien van een dakraam en glad 
stucwerk.

Slaapkamer 2: ca 5.06m x 2.43m/1.40m.

Slaapkamer 3: ca 2.07m x 1.91m.




De badkamer is voorzien van een inloopdouche, dubbele wastafel 
met meubel, ligbad, designradiator, inbouwspots en elektrische 
vloerverwarming.




Tweede verdieping:




Deze verdieping is voorzien van een dakkapel met kunststof kozijnen 
en biedt een zee aan bergruimte. Ook vinden we hier de aansluitingen 
voor de wasmachine en de mechanische ventilatie-unit.




Garage:




De garage is gelegen aan de voorzijde, voorzien van elektra en is ca. 
5.21m x 2.85m. Op de oprit is voldoende plaats voor 2 auto's. 
Daarnaast is voldoende mogelijkheid tot openbaar parkeren.




Tuin;




De tuin is keurig verzorgd, biedt veel privacy en is gunstig gelegen op 
het zuidwesten. Heerlijk zonnig dus en heel sfeervol dankzij de mooie 
ligging aan het water. Er is een zijpoort aanwezig en tevens 2 stalen 
bergingen voor fietsen en tuingereedschap.















Algemeen:

Oplevering in overleg

Stadsverwarming

Uitbouw 2015

Keuken 2015

Badkamer en toiletten 2015 

Kozijnen hout (schilderwerk 2018), dakkapel kunststof en achterpui 
aluminium.









































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond Eerste verdieping 3D



> Plattegrond Tweede verdieping



> Plattegrond Tweede verdieping 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Venuslaan 4



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Aan de rand van de gewilde woonwijk Asterd op 
loopafstand van recreatieplas De Asterdplas, het 
Haagse Beemdenbos en Vierde Bergboezem met 
fraaie fiets- en wandelroutes en winkelcentrum 
Heksenwiel. In de nabije omgeving vind je 
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, 
sportvelden, tennisbanen en diverse andere indoor 
sporten.



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Pot met Japanse Esdoorn X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren (stadsverwarming) X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

- Airconditioning X

- Quooker (kokend waterkraan) X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / fornuis X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

- Waterslot wasautomaat X

- Sauna X

Telefoontoestel /-installatie

- Telefoontoestellen X

- Telefooninstallatie X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Voorzetramen X

- Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

+31 76 503 3000

vandaanmakelaardij.nl/

info@vandaanmakelaardij.nl
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