
Laan van Alkemade 56, OEGSTGEEST

VRAAGPRIJS: € 950.000,- K.K.



Nagenoeg vrijstaande karakteristieke villa
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Deze villa is gelegen aan een rustige laan met eenrichting 

verkeer en uitzicht op een brede sloot en veel groen. Deze 

woning beschikt over een naar lokale begrippen ruim perceel 

eigen grond van 385 m2 en de achtertuin is perfect gelegen op 

het ZW en biedt veel privacy.

De weg oversteken en u loopt zo het park van Kasteel Oud 

Poelgeest in alsmede De Leidse Hout. Ook de diverse 

sportaccommodaties, scholen en winkels zijn op loop- en 

fietsafstand bereikbaar.

De woning zelf beschikt over een zeer praktische en prettige 

indeling; de begane grond alleen beslaat al ruim 80 m2!

Indeling: entree, hal, ruim toilet m/fontein, gang met trapkast. 

Vanuit de gang bereikt u aan de voorzijde de sfeervolle 

woonkamer met gezellige erker, open haard met zandstenen 

schouw, een fraaie eiken parketvloer uit 1948 en openslaande 

deuren naar de zij-tuin. Vanuit de gang bereikt u aan de 

tuinzijde de ruime eetkeuken met ruimte voor een lange 

eettafel, veel lichtinval en openslaande deuren naar de tuin. 
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De keuken is v.v. alle gebruikelijke apparatuur én 

een AGA fornuis (ter overname). De keuken, hal 

en toilet zijn v.v. een fraaie plavuizen vloer met 

vloerverwarming.

Tenslotte treft u op de begane grond nog een 

heerlijke lichte en sfeervolle (multifunctionele) 

werkkamer v.v. eiken parketvloer en openslaande 

deuren naar de tuin.

Eerste verdieping: overloop, badkamer v.v. 

vloerverwarming, douche, toilet en wastafel. 

Ruime ouderslaapkamer aan de tuinzijde met 

eigen wastafelmeubel en openslaande deuren 

naar een klein balkon. Aan de voorzijde twee goed 

formaat slaapkamers.

Tweede verdieping: de vaste trap leidt naar een 

overloop met bergruimte en de 

wasmachineaansluiting. Zowel aan de voorzijde 

als aan de achterzijde een (slaap-)kamer onder de 

schuine kap, met ruime dakkapel. Slaapkamer 

aan achterzijde v.v. eigen wastafelmeubel.
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Bijzonderheden:

- In 2003 is de woning volledig gerenoveerd en gemoderniseerd 

en is alle elektra vervangen. Daarbij zijn ook naar alle kamers 

UTP-kabels getrokken en zijn er met elkaar verbonden 

rookmelders geplaatst.

- In 2015 is de gehele gevel gereinigd, opnieuw gevoegd en 

geïmpregneerd. Daarbij zijn ook alle regenpijpen en dakgoten 

vervangen en v.v. aluminium geperforeerde 

dakgootbeschermers. Ook het balkon is in 2015 volledig 

vervangen.

- In 2017 is de woonkamervloer geïsoleerd met Tonzon 

vloerisolatie en in 2019 is het dak van de hal/schuur volledig 

vervangen (beschot en pannen) en geïsoleerd.

Type woning: Herenhuis

Bouwjaar: 1948

Inhoud: 592 m3

Woonopp.: 158 m2

Perceelgrootte: 385 m2

Aanvaarding: In overleg

Vraagprijs:

€ 950.000,- K.K.
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Al met al goed 
onderhouden 
gezinswoning op 
een heerlijk rustig 
plekje in 
Oegstgeest; uw 
bezichtiging zeker 
waard.
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Wim Graal Colinda Nijgh Michiel de Jong 
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DÉ SPECIALIST IN HET HOGERE SEGMENT

Graal Makelaardij

Rapenburg 4 | 2311 EV Leiden | 071 - 516 1000 | 06 - 4119 4201

info@graalmakelaardij.nl | www.graalmakelaardij.nl




