
Peeters & Vermeulen Makelaars Taxateurs B.V.

TEL. 010-5924444

pvmakelaars.nl

info@pvmakelaars.nl

VRAAGPRIJS 
€ 525.000 K.K.

PLANTAGE 24, MAASLAND



Woonoppervlakte : 135.10m²

Perceeloppervlakte : 205m²

Inhoud : 440m³

Bouwjaar : 1969

Plantage 24, Maasland



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Op een ruim perceel met tuin aan drie zijden staat 

deze fraaie uitgebouwde hoekwoning met twee 

grote dakkapellen op 205 m2 eigen grond. De vier 

kamer eengezinswoning is luxe qua afwerking en 

beschikt onder andere over een moderne open 

keuken, twee grote slaapkamers, een inloopkast en 

een luxe badkamer op de verdieping. De 

zolderverdieping is optimaal benut door de dubbele 

dakkapel. De woning staat in een geliefde woonwijk 

met ruime parkeergelegenheid en 

speelvoorzieningen in de directe omgeving van de 

woning. Een hele complete woning op een mooie 

plek om direct te bewonen!





Begane grond:


Ruime, fraai aangelegde voortuin afgesloten met 

sierhekwerk. Entree van de woning, hal met 

meterkast, bergruimte en trap naar de 1e verdieping. 

Toilet met fonteintje. In de royale, lichte woonkamer 

zijn de grote ramen aan de drie zijden het eerste wat 

opvalt. Vanuit de woonkamer heeft u prachtig zicht 

op de mooie singel, gelegen naast de woning. Aan 

de achterzijde is de luxe open keuken opgesteld in 

een L-vorm. De keuken is voorzien van diverse 

inbouwapparatuur waaronder 4-pitsgaskookplaat 

vaatwasmachine, combimagnetron, oven en 

Quooker. Via de schuifpui is de bijkeuken aan de 

achterzijde van de keuken bereikbaar. Hier zijn de 

aansluitingen voor de wasmachine en droger. De 

achtertuin is fraai aangelegd. Er zijn diverse 

terrassen gemaakt, waardoor er in de tuin altijd wel 

een plekje te vinden is om te genieten van het 

uitzicht en de mooie plek in Maasland. Achter in de 

tuin is de vrijstaande  geheel geïsoleerde stenen 

berging aanwezig. 





1e Etage:


Overloop. Ruime slaapkamer aan de achterzijde met 

grote, d.m.v. glazen schuifdeur afsluitbare  

kleedruimte, in een voormalige slaapkamer. Over de 

gehele breedte van deze beide kamers is zeer 

recent een geheel nieuw elektrisch bedienbaar 

rolluik geïnstalleerd. 


Zeer luxe, recent vernieuwde badkamer met 

vloerverwarming, wastafelmeubel, inloopdouche, 2e 

toilet en zijraam. Aan de voorzijde van de woning is 

de tweede slaapkamer van deze verdieping gelegen. 

Deze kamer is momenteel in gebruik als werkkamer. 


2e Etage:


Multifunctionele grote open zolderruimte voorzien 

van airco-unit, met dakkapel aan de achterzijde en 

aan de voorzijde. De dakkapel aan de achterzijde 

heeft een elektrisch bedienbaar rolluik. Er is een 

aparte kast met opstelplaats voor de CV combiketel, 

en twee mechanische ventilatie units.  Tevens is op 

deze 2e etage een tweede mogelijkheid voor de 

opstelling van een wasmachine en een droger, de 

aansluitingen hiervoor zijn reeds aanwezig. Op deze 

zolder kan met gemak een vierde slaapkamer of 

bijvoorbeeld een werkkamer worden gemaakt. Ook 

bestaat de mogelijkheid om twee kamers te 

creëren. 





Bijzonderheden:


•	Bouwjaar ca. 1969


•	Volledige begane grond voorzien van plavuizen 

vloer met vloerverwarming


•	Verlaagd geschuurd plafond met inbouwspots op 

de begane grond


•	Geheel dubbel glas


•	CV – HR Combiketel (2015)


•	Royale achtertuin met aan achtergevel grenzende 

overkapping





Kadastraal:


Gemeente:	Maasland,  Sectie C, nummer 2788


Oppervlakte:	2 are 5 centiare





Kenmerken:


Gebruiksoppervlakte wonen:	135 m2 (geschat)


Berging:	6,5 m2


Perceeloppervlakte:	205 m2


Inhoud:	ca. 440 m3


Opleveren:	in overleg 





Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle maten en data zijn 

circa. Deze brochure nodigt u uit tot het doen van 

een aanbod.
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PLATTEGROND 


Plantage 24, Maasland



PLATTEGROND begane grond
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PLATTEGROND 1e etage

Plantage 24, Maasland



PLATTEGROND 2e etage
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KADASTRALE KAART

Plantage 24, Maasland



LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Locatie:


De woning is op een centrale plek in het mooie 

Maasland gelegen. Direct om de hoek zijn 

scholen, kinderopvang en sportvelden. De 

woning is goed bereikbaar met zowel 

openbaar vervoer als met de auto en parkeren 

is gratis en kan voor de deur. Vanaf de Plantage 

zijn alle voorzieningen binnen het dorp op 

loop- of fietsafstand, maar ook Maassluis is 

vlakbij. Wandel de tuin uit en u loopt binnen 5 

minuten in de mooie natuur van Midden-

Delfland. 
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Peeters & Vermeulen 
Makelaars Taxateurs B.V.

's-Herenstraat 54

3155 SK

Maasland

TEL. 010-5924444

pvmakelaars.nl

info@pvmakelaars.nl


