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In het buitengebied van 's-Gravenzande gelegen, prachtige en goed onderhouden agrarische villa met garage, 
parkeergelegenheid voor meerdere auto's op eigen terrein, 4 ruime slaapkamers en riante tuin rondom de woning!   
  
Begane grond:  
- De fraai aangelegde voortuin geeft u toegang tot de woning;  
- Entree, ruime hal met toiletruimte en trapopgang naar de 1e verdieping;  
- Lichte en sfeervolle woonkamer gelegen aan de voorzijde en voorzien van mooie lichte parket vloer en veel raampartijen;  
- Door de en-suite deuren bereikt u de ruime moderne woonkeuken in hoekopstelling. De keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur en biedt middels de openslaande deuren toegang tot de achtertuin;  
- Vanuit de keuken is tevens de praktische bijkeuken te bereiken, met de opstelplaats van de wasmachine. Via de bijkeuken 
bereikt u de naastgelegen garage;   
- Riante en fraai aangelegde tuin waar u op elk moment van de dag van de zon kunt genieten. De tuin beschikt over een ruim 
terras, groot gazon en overkapping met loungehoek.   
  
1e etage:  
- Overloop met vaste kast met opstelplaats c.v.-ketel en toegang tot de diverse ruimtes;   
- Gehele 1e etage voorzien van fraaie laminaatvloer;  
- Vier ruime slaapkamers, waarvan één voorzien van vaste kasten;  
- Ruime geheel betegelde badkamer in neutrale kleurstelling voorzien van ligbad, inloopdouche, dubbel wastafelmeubel en 2e 
toilet.  
  
2e etage:  
- Via de overloop bereik je met een vlizotrap de ruime vliering met veel opbergruimte.   
  
Bijzonderheden:  
- Conform de bestemming is deze woning is te huur indien u aan de agrarische sector gelieerd bent en woonachtig bent in een 
1 of 2 persoonshuishouden met evt. kinderen;  
- Bouwjaar 2006;  
- Woonoppervlakte circa 189 m²;  
- Inpandige garage;   
- Alle voorzieningen, zoals scholen en winkels, maar ook het strand, de zee en de duinen zijn op fietsafstand bereikbaar;  
- Inkomenseis van 3,5 maal de huurprijs als bruto inkomen.;  
- Huurperiode: maximaal 2 jaar .   
  
Kortom, een royale en luxe woning op een riant perceel, welke zeker uw bezichtiging waard is!  
  
Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang 
en bespaart u tijd, geld en zorgen.Adressen van collega NVM- aankoopmakelaars in Haaglanden vindt u op Funda. Deze 
informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de 
juistheid van de vermelde informatie kan door verkopende makelaar en haar opdrachtgever geen aansprakelijkheid worden 
aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.  
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Object gegevens 

Soort woning Bungalow 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwjaar 2006 
 :  

 

Maten object 

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 4 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 738 m3 

Perceel oppervlakte 250 m2 

Gebruiksoppervlakte woonfunctie 189 m2 

Woonkamer 43 m2 

Overige inpandige ruimte 32 m2 

   

 

Details 

Ligging Buiten bebouwde kom 

Keurmerken Energie Prestatie Advies 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Nee 
 :  

 

Energie 

Energielabel A 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.V.-Ketel 

cv-ketel Gas gestookt 
 :  

 

Tuin gegevens 

Tuin Tuin rondom 

Hoofdtuin Tuin rondom 

Kwaliteit Fraai aangelegd 
 :  
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Borgdorff Makelaars kent als specialist de regio en de woningmarkt als 

geen ander! Voldoet uw huidige woning niet aan uw wensen? Vraag dan 

naar onze aankoopbegeleiding en wij gaan voor u op zoek!  

Uw droomwoning gevonden, maar uw eigen huis nog niet verkocht?  

Wij komen graag bij u langs voor een verkoopadvies! 

 

 

BORGDORFF MAKELAARS 

 

Uw persoonlijke makelaar: 

mr. Irene R. Borgdorff RM RT 

Kerkplein 12 

2681 BB MONSTER 

Telefoon: 0174-286087 / 06-53381959 

E-mail: irene@borgdorff.nl 

 

 

 

Hypotheekshop Westland en Den Haag 

Borgdorff Makelaars werkt nauw samen met De Hypotheekshop Westland. 

De erkende hypotheekadviseurs van De Hypotheekshop zijn uitstekend 

opgeleid en volgen nauwgezet alle ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Bij 

vrijwel alle geldverstrekkers kunnen zij de hypotheek voor u verzorgen. 

U bent verzekerd van een volledig en onafhankelijk advies, er zijn geen 

bindingen met geldverstrekkers. De adviseurs zoeken samen met u naar de 

beste hypotheek. Bovendien houdt u de verkoop en financiering in één hand, 

zodat zaken altijd naadloos op elkaar aansluiten. Voor een advies op maat 

staan de adviseurs van De Hypotheekshop graag voor u klaar. Heeft u 

interesse?  Maak dan nu een afspraak voor een vrijblijvend advies 

(telefoonnummer 0174-225060). 

 

 

Borgdorff Verzekeringen 

Een koopwoning is niet alleen een spaarpot voor de toekomst, maar vooral 

een plaats waar u zich prettig en ‘thuis’ voelt. Omdat zich altijd onvoorziene 

gebeurtenissen kunnen voordoen, is het belangrijk goed verzekerd te zijn.  

Bij Borgdorff Verzekeringen bent u aan het juiste adres. Samen met u 

bekijken wij in een persoonlijk gesprek welke verzekeringen nodig en/of 

wenselijk zijn in uw situatie. Wij zijn behulpzaam bij het vaststellen van de 

juiste verzekerde bedragen.   

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Borgdorff 

Verzekeringen (telefoonnummer 0174-286090) of kijk op de website 

www.borgdorffverzekeringen.nl. 

 

 

 

 


