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KONINGSLAAN 11
OOSTVOORNE

VRAAGPRIJS € 535.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

137 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

358 m²

INHOUD

522 m³

BOUWJAAR

1995

ENERGIELABEL

C



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





De ideale plek voor een gezin op een van de meest 

gewilde plekjes op Voorne. Het gewilde Oostvoorne 

is niet alleen centraal gelegen ten opzichte van 

Rotterdam en de Noordzee maar heeft daarbij een 

prachtig beschermd duingebied, goede sport- en 

recreatiemogelijkheden en het wordt zelfs al het 

Wassenaar van het eiland genoemd. Alle reden om 

een kijkje te nemen in deze uitgebouwde 

gezinswoning met garage/ berging, tuinkamer, twee 

dakkapellen, oprit en een bovengemiddeld grote 

tuin. Het huis staat op korte afstand van de 

dorpskern met supermarkten, delicatessenwinkels, 

een zeer divers horecaaanbod en basisscholen. 





Maar liefst 358m2 perceel zorgt ervoor dat de 

woonkamer flink kon worden uitgebouwd waardoor 

er een aparte tuinkamer is gerealiseerd. Inpandig is 

de garage toegankelijk zodat naast bergruimte ook 

de mogelijkheid bestaat om een praktijk aan huis te 

vestigen of een slaapkamer op de begane grond te 

creëren. Kortom een huis met mogelijkheden. En 

daarbij goed geïsoleerd en onderhouden. De 

ligging zorgt ervoor dat je het gevoel hebt vrijstaand 

te wonen terwijl de kinderen hun vriendjes op 

loopafstand hebben in de kindvriendelijke wijk. 





Aan de overzijde van de weg bevindt zich een klein 

skatepark, de bushalte om de hoek en op de fiets 

kun je naar de boot in de jachthaven of met je 

surfplank onder je arm richting het kitesurfstrand. 





Het huis zelf is praktisch ingedeeld met veel 

bergruimte, biedt op de verdieping 2 (voorheen 3) 

slaapkamers en een grote zolder waar desgewenst 

nog twee kamers gerealiseerd kunnen worden. De 

huidige indeling biedt een grote slaapkamer met 

dakkapel aan de achterzijde en een open ruimte met 

dakkapel aan de voorzijde. Samengesteld gezin? 

Geen probleem. 





De woning biedt naast vloerverwarming op de 

begane grond een oprit voor twee auto's, een zij-

ingang en desgewenst kan het oppervlak van de tuin 

nog worden vergroot middels en damwand. De tuin 

zelf is enkele jaren geleden opnieuw aangelegd en biedt 

meerdere plekken om lekker in de zon te zitten, een 

tuinhuis en is onderhoudsvriendelijk. De tuin grenst aan 

de naastgelegen wetering. 





Kortom, een ruime gezinswoning in een gewilde 

omgeving met een dorps karakter en stadse 

voorzieningen. 





Uitblinkers:





- Uitbouw/ tuinkamer (2002);


- Twee dakkapellen;


- Meerde parkeerplaatsen op eigen terrein;


- Vloerverwarming;


- Niet- bewoningsclausule van toepassing;


- Oplevering; flexibel bespreekbaar.















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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