TE HUUR

HERENWEG 3
NOORDWIJK
€ 1.750 P.M.

KENMERKEN

Omschrijving

Overdracht
Vraagprijs

€ 1.750 per maand (exclusief servicekosten à € 324.00 /mnd)

Waarborgsom

€ 4.148 eenmalig

Huurovereenkomst

Tijdelijk

Aanvaarding

in overleg

Bouw
Soort woonhuis

Eengezinswoning, tussenwoning

Bouwvorm

Bestaande bouw

Specifiek

Gemeubileerd en gestoffeerd

Bouwjaar

1935

Specifiek

Gemeubileerd en gestoffeerd

Soort dak

Dwarskap bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte

121 m²

Gebouwgebonden buitenruimte

6 m²

Perceeloppervlakte

353 m²

Inhoud

375 m³

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1 badkamer en 2 aparte toileten

Badkamervoorzieningen

Dubbele wastafel, inloopdouche, ligbad en wastafelmeubel

Aantal woonlagen

2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen

Mechanische ventilatie, buitenzonwering, tv kabel, dakraam,
glasvezel kabel en natuurlijke ventilatie

Energie
Energielabel

F

Isolatie

dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming

Cv-ketel

Warm water

Cv-ketel

De woning heeft nog zijn originele details (erker, glas in lood, paneeldeuren, originele plafonds etc.). Deze royale
en karakteristieke woning ligt op een ruim perceel van maar liefst 353 m² en heeft een keurig aangelegde
voortuin aan de straatzijde alsmede een zonnige ± 40 meter (!) diepe achtertuin op het zuidoosten met veranda,
terras, stenen berging en achterom. Verder is de woning voorzien van centrale verwarming, openhaard,
dakkapellen, deels dubbele beglazing en een moderne keuken met aangebouwde bijkeuken. Met de fiets bent u
binnen 10 minuten op de boulevard en het strand van Noordwijk, waar u kunt genieten van de zee. De ligging is
zeer centraal nabij winkels, scholen, belangrijke uitvalswegen en de gezellige Kerkstraat van Noordwijk Binnen.
Indeling
Begane grond
Entree, lichte gang met parketvloer, meterkast, trapkast, toilet. Daarna komt u in een ruime woonkamer met
aan beide zijden grote raampartijen met veel lichtinval en originele plafonds. De klassieke openhaard die een
centrale rol heeft zorgt voor een warme gezellige sfeer. Verder heeft de woonkamer openslaande tuindeuren
naar de zonnige ca. 40 meter diepe achtertuin met veranda, terras, stenen berging en achterom. De moderne
keuken is voorzien van inbouwapparatuur (5-pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser). Daarnaast heeft de
keuken nog een aangebouwde bijkeuken welke nu in gebruik is als speel- en werkkamer.
1e verdieping
Via de gang op de begane grond en trap komt u op de eerste verdieping waar twee royale slaapkamers zich
bevinden voorzien van inbouwkasten. Tevens bevindt zich ook de derde slaapkamer welke in gebruik is als
kinderkamer maar tevens kan dienen als studeerkamer. De badkamer is volledig afgewerkt met beton ciré en is
voorzien van een inloopdouche, heerlijk ligbad met televisie en wastafelmeubel. De overloop en slaapkamers
zijn voorzien van een laminaatvloer. Op deze verdieping zit ook de aansluiting voor de wasmachine in een
afgesloten kast.
Zolderverdieping
Vervolgens komt u via de vaste trap op de zolder met een extra slaapkamer met wastafel. Ook op de zolder heb
je diverse opbergmogelijkheden.
Bijzonderheden;
- Vanaf 17 mei 2021 beschikbaar;
- Huurprijs inclusief meubilering, stoffering en exclusief gas, water, elektriciteit, tv en internet;
- Voorschot van elektriciteit, gas en water € 270,- per maand;
- Vergoeding internet en televisie € 54,- per maand (Ziggo);
- 3 royale slaapkamers en 1 kinder-/studeerkamer;
- Ruime woonkamer met originele details, openslaande deuren en veel lichtinval;
- Klassieke openhaard;
- Tijdelijke bewoning, bepaalde duur met een looptijd van 12 maanden;
- Zonnige ± 40 meter (!) diepe achtertuin op het zuidoosten met veranda, terras, stenen berging en achterom.
Deze aanbieding is vrijblijvend en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Buitenruimte
Ligging

Bent u op zoek naar een sfeervolle jaren '30 eengezinswoning nabij het landgoed "Offem" met vier ruime
slaapkamers en grote zonnige achtertuin met openslaande deuren op het zuidoosten? Kom dan eens
binnenkijken aan de Herenweg 3 in Noordwijk!

in bosrijke omgeving, in centrum, in woonwijk, open ligging, vrij
uitzicht

PLATTEGROND

OVER ONS
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
+31 (0)71 785 48 44 | info@makelaarsaanzee.nl | www.makelaarsaanzee.nl

Makelaars aan Zee (gevestigd in Noordwijk) is een full-servicedienstverlener op het gebied van woning- en
bedrijfsmakelaardij, beleggingen, beheer en taxaties in de regio Duin- en Bollenstreek, Den Haag,
Haarlemmermeer en Leiden.
Wij begeleiden onze klanten – particulieren, (particuliere)beleggers en eigenaar-/gebruikers, van klein tot groot –
bij het beheren, verkopen, kopen, verhuren en huren van uiteenlopend vastgoed; van woningen, bedrijfsruimten
en kantoren tot winkels en bouwkavels.
Onze makelaars zijn volledig op de hoogte van alle actualiteiten, wet- en regelgeving, ontwikkelingen en trends in
de vastgoedsector. Daarnaast maken wij gebruik van de meest moderne marketingtools en technieken om uw
object(en) zo goed mogelijk te presenteren in de markt.
Wilt u meer over ons weten? Bel of e-mail ons.

PLATTEGROND

PLATTEGROND

LOCATIE OP DE KAART

INTERESSE IN DEZE WONING?

NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
+31 (0)71 785 48 44 | info@makelaarsaanzee.nl | www.makelaarsaanzee.nl

