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	Titel: Vondelstraat 2 te Voorburg
	Omschrijving: Zeer uniek ‘vrijstaand’ herenhuis met carport en 2 riante bergingen en zonnige achtertuin. INDELING: Entree woning aan de voorzijde, vestibule met uitgebreide meterkast 10 groepen + 3X ALS en deur naar de gang v.v. trapkast, modern ruim vrijdragend toilet met fontein, ruime woon-/eetkamer met erker aan de voorzijde en openslaande deuren naar de achtertuin, een doorgebroken en uitgebouwde open keuken aan de achterzijde en vanuit de keuken een doorloop met aanrecht en met opstelplaats wasmachine en droger en een uitbouw welke op dit moment in gebruik is als kantoor. Vanuit de doorloop ook toegang naar de tuin. De zonnige achtertuin heeft veel privacy en 2 riante bergingen tevens kunt u via de carport naar buiten.1e verdieping: ruime en lichte overloop, 2 voorslaapkamers waarvan 1 met wastafel en vaste kastenwand beide een vast bureau, ruime achterzijslaapkamer v.v. vaste kastenwand en toegang via openslaande deuren naar balkon, luxe badkamer (2021) v.v. inloopdouche, toilet, wastafelmeubel, radio met bluetooth, infrarood plafondverwarming, spiegelverwarming en elektrische handdoekradiator2e verdieping: via een vaste trap is de zolderverdieping bereikbaar, overloop met opstelplaats CV-ketel en toegang naar slaapkamer met vast bureau, kastenwand en v.v. veel bergruimte en vaste wastafel. 
	Bijzonderheden: Bijzonderheden:- Parkeren op eigen terrein in carport welke u gemakkelijk tot garage terug kan brengen;- Eigen grond;- Bouwjaar 1921;- Woning grenst niet direct aan buren en is daardoor ‘vrij’ gelegen;- Begane grond v.v. beton vloer met vloerverwarming;- 2 ruime bergingen totaal 33,7 m2;- Asbest- en ouderdomsclausule van toepassing;- Het pand is NEN 2580 ingemeten, plattegronden en meetstaat zijn beschikbaar;
	Juridisch: DisclaimerDe Bruyn en Tak NVM Makelaardij zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking in deze brochure, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze brochure kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.De Bruyn en Tak NVM Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of he tniet kunnen gebruiken van informatie van deze brochure.De Bruyn en Tak NVM Makelaardij behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze brochure op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
	Adresgegevens: Parkweg 532271 AE Voorburgwww.debruynentak.nlT (070) 387 16 16E info@debruynentak.nl
	Vraagprijs: Vraagprijs € 675.000,= K.K.
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