Dorpsstraat 20, OEGSTGEEST

VRAAGPRIJS: € 515.000,- K.K.

Karakteristieke jaren 20 tussenwoning met diepe tuin en achterom

2

Oegstgeest staat niet voor niets jaar na jaar in de top 10 van
meest aantrekkelijke gemeenten van Nederland om in te
wonen. Deze goed onderhouden en sfeervolle
tussenwoning is gelegen op loop- en fietsafstand van alles
wat wonen in Oegstgeest zo prettig maakt. Én deze woning
beschikt over een voortuin van ca. 5,5 m. diep en een
achtertuin met achterom van ca. 15 m. diep met veel
privacy. Zowel aan de voor- als achterzijde veel licht en
ruimte.
Enkele overige kenmerken zijn:
-Veel originele stijlkenmerken zijn bewaard gebleven zoals
glas-in-lood ramen, geslepen glas in deur van de gang, 2
schouwen (waarvan 1 met open haard), sierstuc plafonds,
paneeldeuren, etc.
Nieuwe CV-ketel (2020). Alle installaties vernieuwd en upto-date.
-Woonkamer opvallend ruim en licht (ca. 3.7 x 11 m.).

3

Indeling: entree, tochtportaal met meterkast en
garderobe. Gang met verdiepte trapkast en toilet.
Woonkamer met erker en fraaie parketvloer.
Nette en courante keuken v.v. alle gebruikelijke
apparatuur alsmede aansluiting voor wasmachine
en droger.
Eerste verdieping: overloop, toilet, ruime
badkamer v.v. douche, bad en wastafel. Kleinere
(kabinet-)kamer aan de voorzijde, thans in
gebruik als kantoor. Ruime ouderslaapkamer aan
de voorzijde met schouw en fraaie glas-in-lood
ramen. Derde (slaap-)kamer aan de achterzijde
v.v. dakkapel. Tussen de 2 grote kamers in bevindt
zich een kamer welke thans gebruikt wordt als
(inloop-)kast en inpandige berging.
De achtertuin is geheel bestraat en vergt weinig
onderhoud. Omdat de tuin zo diep is ligt deze in
de zon van ’s ochtends vroeg tot het begin van de
avond.
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Achterin de tuin staat een grote houten schuur met bergruimte
voor fietsen, tuinspullen, etc.
Het is mogelijk om op dit type woning een extra verdieping te
bouwen (uiteraard wel vergunning plichtig) waarmee nog ca. 50
m2 woonoppervlakte aan de woning toegevoegd kan worden.

Type woning:
Bouwjaar:
Inhoud:
Woonopp.:
Perceelgrootte:
Aanvaarding:

Eengezinswoning
1923
438 m3
119 m2
194 m2
In overleg

Vraagprijs:
€ 515.000,- K.K.
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Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

N.v.t.

--inbouwspots/dimmers



--opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers













--losse (hang)lampen











(Losse)kasten, legplanken, te weten:









--gordijnrails, gordijnen,









--overgordijnen









--vitrages









--rolgordijnen jaloeziën









--lamellen, (losse) horren/rolgordijnen









--vloerbedekking









--parketvloer, laminaat









--houten vloer(delen), plavuizen









(Voorzet) openhaard met toebehoren









Allesbrander









(Gas)kachels









Designradiator(en)









Radiatorafwerking









--spiegelwanden









--schilderij ophangsysteem









Keukenblok (met bovenkasten)









--(gas)fornuis, afzuigkap









--magnetron, oven









--combi-oven/combimagnetron









--koelkast, vriezer









--koel-vriescombinatie, vaatwasser









--koffiezetapparaat









- keukenradio









-Keukenaccessoires









Toilet met de volgende toebehoren:









Badkamer met de volgende toebehoren:









Schotel/antenne









Brievenbus









(Voordeur)bel









Alarminstallatie









(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie









Rookmelders









CV met toebehoren









(Klok)thermostaat









--via CV-installatie









Mechanische ventilatie









Luchtbehandeling









Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: radiatorfolie









Telefoonaansluiting/internetaansluiting









Veiligheidsschakelaar wasautomaat









Waterslot wasautomaat









Zonnepanelen









Tuinaanleg/bestrating









Beplanting









Buitenverlichting









Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder









Tuinhuis/buitenberging









Kasten/werkbank in tuinhuis/berging









--(sier)hek









--vlaggenmast(houder)









-- vijver inclusief toebehoren









-- vissen









* zie details originele lijst van zaken
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