
Johan Evertsenlaan 4, OEGSTGEEST

VRAAGPRIJS: € 500.000,- K.K.



Fijne, lichte en uitstekend onderhoudengezinswoning

2



Deze sfeervolle jaren 50 tussenwoning is gelegen in een 

rustige en groene straat waar de kinderen veilig op straat 

kunnen spelen. Diverse basisscholen en 

kinderopvangcentra liggen praktisch ‘om de hoek’, net als de 

sportvelden van LOHC en OLTC en de winkels van de Lange 

Voort. Een ideale locatie dus binnen Oegstgeest. Het 

centraal station van Leiden ligt op 10 minuten fietsafstand.

De woning beschikt over een diepe voortuin met nieuw 

afdakje voor de fietsen en een fijne diepe achtertuin op het 

oosten met stenen berging en achterom.
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Indeling: entree met meterkast en garderobe, 

gang met toilet en trapkast. Fijne lichte 

woonkamer met open haard en parketvloer. 

Moderne keuken v.v. veel kasten en lades en alle 

gebruikelijke apparatuur, inclusief Quooker. 

Eerste verdieping: overloop, moderne (recent 

vernieuwde) badkamer v.v. bad, douche en 

dubbele wastafel en deur naar het balkon aan de 

achterzijde. Ouderslaapkamer aan de achterzijde 

met vaste kastenwand. Ruime slaapkamer aan de 

voorzijde. De ‘oude’ badkamer is recentelijk 

omgebouwd tot een ‘natte ruimte’ met aansluiting 

voor wasmachine en droger, een wastafel met 

kastruimte en een toilet.

Tweede verdieping: ruime overloop met groot 

veluxraam, cv-opstelling en veel bergruimte 

achter schotten. Verder op deze verdieping 1 zeer 

grote kamer van voor tot achter met 2 

dakkapellen. Uiteraard is deze ruimte ook prima 

te splitsen in 2 goed formaat slaapkamers.
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Enkele bijzonderheden: 

- De woning is v.v. dakisolatie en (op 1 dakkapel na) volledig v.v. 

dubbel glas. De vloer van woonkamer is eveneens v.v. isolatie in 

de kruipruimte.

- Voorschot gas en elektra slechts € 142,- p/mnd incl. btw

- Energielabel D

- Schilderwerk buiten van augustus 2020

- Houten vloeren op eerste en tweede verdieping van mei 2020

Type woning: Eengezinswoning

Bouwjaar: 1956

Inhoud: 429 m3

Woonopp.: 124 m2

Perceelgrootte: 163 m2

Aanvaarding: In overleg

Vraagprijs:

€ 500.000,- K.K.
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Ideale 
gezinswoning op 
rustige locatie. 
Uw bezichtiging 
waard!

6



7



8



9



10



11



12



13



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




