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                    OMSCHRIJVING





Riant, karakteristiek en zeer charmant half 
vrijstaande villa (231 m2) in één van de 
gezelligste buurten van het groene Wassenaar 
met een onder architectuur aangelegde tuin 
(635 m2) gelegen op het zuidoosten, een oprit 
met laadpaal en een vrijstaande garage/schuur.




De half vrijstaande villa heeft een riante woon-
eetkamer met open keuken en een serre met 
openslaande deuren naar de zonnige achtertuin, 
een prachtig en vooral zeer bijzonder 
trappenhuis met glas in lood raampartijen, 2 
badkamers, een waskamer, 5 slaapkamers en 
een kelder.



















In de omgeving vindt men meerdere scholen; op 
loopafstand 2 basisscholen (Bloemcampschool 
en Kievitschool) op fietsafstand een ruime keuze 
uit diverse middelbare scholen in Den Haag en 
Wassenaar. De American School en de British 
School zijn goed bereikbaar. 




Ook sportverenigingen; hockey, tennis en golf 
liggen in de buurt. Bewoners kunnen genieten 
van een wandeling of fietstocht op het nabij 
gelegen Landgoed de Wittenburg of het 
duingebied Meijendel. De uitvalswegen naar A4 
of A44 zijn binnen enkele minuten bereikbaar.



















INDELING



Via de oprit en de tuin (275 m2) toegang naar de 
zij-entree van de woning;

Entree met hal, meterkast, garderobe ruimte, 
toilet met fonteintje en toegang naar de kelder 
(17,8 m2) ;

Toegang naar het woongedeelte d.m.v. 2 aparte 
deuren, 1 naar de voorgelegen woonkamer en 1 
naar het woon/eet gedeelte met open keuken 
en serre;

Voorgelegen woonkamer heeft een erker 
gedeelte met glas-in-lood ramen met uitzicht op 
de voor en zij tuin;

De eetkamer met open keuken biedt toegang 
naar de serre met openslaande deuren naar de 
achtertuin;

Ruime open keuken voorzien van inbouw 
apparatuur en tuindeur naar de achtertuin;

Zeer riante, zonnige en onder architectuur 
aangelegde achtertuin (360 m2) gelegen op het 
zuidoosten met garage/schuur (16,7 m2), veel 
groen en een royaal terras (achtertuin is ook te 
bereiken via de oprit);




Via stijlvol trappenhuis met bordes en glas-in-
lood raam naar de 1ste etage;

Overloop met toegang naar alle vertrekken;

Tweede toilet;

Waskamer met 2 vaste kasten;

Achterslaapkamer met vaste kastenwand en 
openslaande deuren naar zonnig terras (5,5 m2);

Badkamer voorzien van 2 wastafels, bad  en 
dubbele douche;

Royale voorkamer met toegang naar balkon;

Kleine voor zijkamer met ingebouwd bed en 
kastruimte;




Via het trappenhuis naar 2de etage;

Overloop met lichtkoker en toegang naar beide 
slaapkamers, de tweede badkamer en vliering;

Achterslaapkamer met veel opbergruimte onder 
het schuine gedeelte van het dak;

Tussengelegen badkamer met wastafel en 
douche;

Voorzijde slaapkamer met vaste kast en 
opbergruimte onder het schuine gedeelte van 
het dak.











BIJZONDERHEDEN



•	Kadastrale bekend gemeente Wassenaar 
sectie F nummer 5919




•	Gelegen  in een prachtige bosrijke omgeving




•	Indrukwekkend  trappenhuis met glas-in-lood 
raampartij




•	Oprit  met laadpaal




•	Zeer  fraaie onder architectuur aangelegde tuin 
op het zuidenoosten




•	De  woning heeft een vrijstaande garage/
schuur, een vliering en een kelder met C.V. 
opstelplaats




•	Warm water en verwarming via Nefit Topline 
HR combiketel (eigendom, 2015)




•	De  woning is bijna geheel voorzien van dubbel 
glas




•	Voorzien  van dakisolatie en Tonzon 
vloerisolatie




•	Energielabel: G




•	Totaal perceeloppervlakte van 776 m2, eigen    
grond




•	Oplevering  in overleg




•	NVM  verkoopvoorwaarden en 
ouderdomsclausulen zijn van toepassing




Deze brochure is met de meeste zorg 
samengesteld met gegevens die o.a door de 
eigenaar/bewoner zijn verstrekt. 

Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn 
indicatief. Er wordt geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel 
onjuist vermelde gegevens. De 
koopovereenkomst wordt conform het NVM 
model opgemaakt met de daarbij behorende 
clausules die gebruikelijk zijn van een woning uit 
deze bouwperiode.Alle verstrekte informatie 
dient in het kader van het BW niet beschouwd te 
worden als een aanbod, doch als een 
uitnodiging om in onderhandeling te treden.



Kenmerken
Woonoppervlakte 231 m²

Perceeloppervlakte 776 m²

Inhoud 938 m³

Bouwjaar 1928

Tuin ligging zuidoost

onder architectuur

aangelegd



Karakteristiek trappenhuis



Woon- en leefkeuken



Royale slaapkamer met balkon



Plattegrond begane grond en tuin



Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond tweede verdieping



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



In de omgeving
Landgoed de Wittenburg

Duingebied Meijendel

Landgoed De Horsten

Dorp Wassenaar

wandelen en fietsen 

in het groen



Privé en rustig gelegen



      Uw NVM makelaar   
Duttendael NVM makelaars is een klein makelaarskantoor in Den Haag. Wij bedienen de 
woningmarkt in Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk en Leidschendam.




Aandacht voor de klant staat bij ons voorop en wij ontzorgen onze kanten van A tot Z met duidelijke 
adviezen, heldere communicatie en flexibiliteit. 

Han Stijkelplein 15 | 2597 NS  'S-Gravenhage

070-3065960  | info@duttendael.nl | www.duttendaelmakelaars.nl


