
Van Dulmplein 5, VOORSCHOTEN

VRAAGPRIJS: € 495.000,- K.K.



 Uitgebouwde en goed onderhouden hoekwoning op breedperceel
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In de groene en kindvriendelijke woonwijk Boschgeest ligt deze 

goed onderhouden hoekwoning met 4 slaapkamers, zonnige 

achtertuin (NW), achterom en een stenen berging v.v. elektra. 

Deze woning heeft een woonoppervlakte van ca. 134 m2 en een 

perceel van 250 m2 en is gelegen aan een verkeersluwe straat. 

Aan de voorkant uitzicht op een ruime openbare 

groenvoorziening. Op korte afstand van NS station, 

sportaccommodaties, wandelroutes, speelvoorzieningen, 

winkels, scholen en de British School. De 

‘Velostrada’ (snelfietsroute tussen Leiden en Den Haag) en 

uitvalswegen (A4/A44) zijn eveneens makkelijk te bereiken. 

Binnen 20 minuten bevindt u zich in de historisch binnenstad 

van Leiden en de ook de steden Den Haag, Rotterdam en 

Amsterdam zijn zeer makkelijk aan te reizen. 
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Indeling:

Entree, ruime hal met toilet en trapkast. Deur 

naar de zeer ruime woonkamer van ruim 7 meter 

breed (ca. 35 m2 opp.), v.v. open haard en brede 

schuifpui naar de achtertuin. De gehele beg. gr. is 

v.v. een prachtige natuurstenen vloer met 

vloerverwarming. De woonkamer staat in open 

verbinding met de moderne witte keuken (ca. 

2013) welke is v.v. alle gebruikelijke apparatuur.

Eerste verdieping: 

de trap komt uit in de ruimte boven de uitbouw. 

Deze ruimte is v.v. 2 velux ramen en functioneert 

thans als kantoor. Via deze ruimte bereikt u de 

ruime overloop. Verder op deze verdieping een 

moderne badkamer (uit 2013) v.v. bad met 

douchewand, zwevend toilet en dubbele wastafel 

en 2 grote slaapkamers (waarvan één v.v. vaste 

kast). 
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Tweede verdieping:

kleine overloop, slaapkamer voorzijde met dakkapel en een 

aparte ruimte voor de wasmachine, droger en CV-opstelling. 

Tenslotte nog een fijne lichte slaapkamer aan de achterzijde 

met brede dakkapel.

Type woning: Eengezinswoning

Bouwjaar: 1982

Inhoud: 472 m3

Woonopp.: 134 m2

Perceelgrootte: 250 m2

Aanvaarding: In overleg

Vraagprijs:

€ 495.000,- K.K.
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Wim Graal Colinda Nijgh Michiel de Jong 
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DÉ SPECIALIST IN HET HOGERE SEGMENT
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