TE KOOP

BUURWEG 28
NOORDWIJK
VRAAGPRIJS € 569.000 K.K.

KENMERKEN

OMSCHRIJVING

Overdracht
Vraagprijs

€ 569.000 k.k.

Vraagprijs per m²

€ 4.184

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Soort woonhuis

Eengezinswoning (tussenwoning)

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwjaar

1971

Soort dak

Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte

136 m²

Externe bergruimte

8 m²

Perceeloppervlakte

137 m²

Inhoud

408 m³

Bent u op zoek naar een ruime en sfeervolle eengezinswoning voorzien van vier ruime slaapkamers, luxe
open-keuken met kookeiland ontworpen door interieurarchitect Remy Meijers en moderne badkamer? Kom
dan eens binnenkijken aan Buurweg 28 in Noordwijk!
Dit keurige en goed onderhouden woonhuis heeft aan de achterzijde van de woning een uitbouw van ca.
2,5 meter en een erker aan de voorzijde waardoor een royale woonkamer is ontstaan met veel lichtinval
aan beide kanten. De royale uitgebouwde woning heeft een keurige aangelegde voortuin alsmede een
zonnige achtertuin (gelegen op het zuidoosten) met openslaande deuren, vrijstaande stenen berging en
achterom. Verder is de woning voorzien van centrale verwarming, vloerverwarming op de begane grond,
dakkapellen en dubbele beglazing. De woning is gelegen op een rustige woonlocatie, aan de rand van de
wijk Boerenburg. Voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen en een basisschool bevinden zich op
loopafstand. Met de fiets bent u binnen ca. 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
duinwandelgebied. Tevens zullen er op korte termijn schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de
dakkappelen van de woning.
Indeling
Begane grond:
Entree, hal met garderobe, berg-/meterkast en moderne toiletruimte met wandcloset. Royale, aan
achterzijde ca. 2,5 meter uitgebouwde woonkamer met erker aan de voorzijde, 2 lichtkoepels en
openslaande deuren naar de achtertuin. Luxe open keuken (2014) met groot kookeiland en diverse Miele
inbouwapparatuur, te weten: inductie kookplaat met con@activity, afzuigkap, magnetron, oven, koel-/
vriescombinatie en vaatwasser. De begane grond is voorzien van een fraaie natuurstenen vloer met
vloerverwarming.

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1 badkamer, 1 apart toilet en 1 toilet in badkamer

Badkamervoorzieningen

Dubbele wastafel, inloopdouche, toilet en wastafelmeubel

Aantal woonlagen

2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen

Tv kabel, glasvezel kabel en natuurlijke ventilatie

Energie
Energielabel

C

Isolatie

HR-glas, dubbel glas en muurisolatie

Verwarming

Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk

Warm water

Cv-ketel

C.V.-ketel

Nefit Trendline HRC 30, onderhouden op 03-03-2022 (gas
gestookt combiketel uit 2014, eigendom)

Buitenruimte
Ligging

Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht

Tuin

Achtertuin en voortuin

Achtertuin

40 m² (6,75 meter diep en 5,89 meter breed)

1e verdieping:
Via de hal op de begane grond en trap komt u op de eerste verdieping op de overloop die toegang geeft tot
twee royale slaapkamers. Tevens bevindt zich ook de derde slaapkamer welke in gebruik is als
studeerkamer. De badkamer is volledig betegeld en heeft een moderne uitstraling. De badkamer is o.a.
voorzien van inloopdouche, wandcloset, handdoekradiator en groot wastafelmeubel voorzien van een
dubbele wastafel. De overloop en slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer.
Zolderverdieping:
Vaste trap naar royale zolderkamer met grote dakkapel aan voor- en achterzijde, vaste kast met opstelling
Cv-ketel (2014) en bergruimte achter de knieschotten.
Bijzonderheden
- Alle wanden en plafonds zijn strak gestuukt;
- De begane grond is voorzien van een fraaie natuurstenen vloer met vloerverwarming;
- De 1e en 2e etage zijn voorzien van laminaatvloer;
- Paneeldeuren door de gehele woning;
- Luxe keuken met kookeiland ontwerpen door interieurarchitect Remy Meijers;
- 3 royale slaapkamers en 1 kinder-/studeerkamer;
- Ruime woonkamer door uitbouw en erker met veel lichtinval;
- Zonnige ± 6,75 meter (!) diepe achtertuin op het zuidoosten met vrijstaande stenen berging en achterom;
- Voldoende parkeergelegenheid aan de voorzijde van de woning;
- Kindvriendelijke woonomgeving;
- Perceeloppervlakte 137 m²;
- Gebruiksoppervlakte Wonen (woonoppervlakte): ca. 136 m²;
- Gebruiksoppervlakte Externe bergruimte: ca. 8 m² (berging/schuur).
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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

PLATTEGROND

PLATTEGROND

KADASTER

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

