
Duivenvoordestraat 11, OEGSTGEEST

VRAAGPRIJS: € 2.850,- P/M



Het comfort van nieuwbouw in het oude dorp
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Riante leef verdieping met open keuken en kookeiland, 

vloerverwarming, visgraat parket, 5 slaapkamers, 2 badkamers 

en een aparte wasruimte. De woning tot in de puntjes afgewerkt 

en overal komen gordijnen opgehangen. 

De combinatie van wonen in een nieuwbouwhuis met de 

omgeving van het oude Oegstgeest kan haast niet beter. Het 

genot van wonen in een dorp, het comfort van nieuwbouw, 

maar de uitstraling van de jaren 30. En alles wat je als gezin 

zoekt is in de omgeving beschikbaar: strand, historisch Leiden, 

scholen, sportclubs, bos en de Kaag. 

Voor expats is Oegstgeest de perfecte locatie: Rijnlands Lyceum 

met Engelstalig onderwijs, American School op 10 minuten 

rijden en British School op 15 minuten. Ën in korte 20 minuten 

met de auto of trein in hartje Den Haag of op Schiphol.
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Begane grond

Hal met meterkast, inbouwkast, garderobe en 

toilet. Woonkamer met visgraatparket en 

gashaard. Open keuken met kookeiland en 

openslaande deuren.

1e etage

Overloop met separaat toilet. 3 ruime 

slaapkamers, wc en badkamer met inloopdouche 

en bad. 

2e etage

Overloop, 2 ruime slaapkamers, badkamer met 

toilet, wastafelmeubel en inloopdouche. Was- en 

strijkruimte.

Tuin

Voortuin en achtertuin met berging en achterom 

lnags het huis en via brandgang.
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BIJZONDERHEDEN

- luxe en geheel nieuw gebouwde woning

- gestoffeerd

- oplevering 15 december 2020

- beschikbaar voor minimaal een jaar (diplomatenclausule)

- exclusief gas / water / elektra

- huisdieren in overleg

- roken niet toegestaan                                                                        - 

vloerverwarming gehel begane grond

- keuken voorzien van alle mogelijke inbouwapparatuur

- 2 badkamers en een was- en strijkruimte

- zonnepanelen

Type woning: Herenhuis

Bouwjaar: 2020

Inhoud: 300 m3

Woonopp.: 173 m2

Perceelgrootte: 195 m2

Aanvaarding: In overleg

Vraagprijs:

€ 2.850,- P/M
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In de buurt van 
scholen, 
sportclubs en 
winkels
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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




