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VRAAGPRIJS 
€ 975.000 K.K.

BOUMARE 97, MAASLAND



Woonoppervlakte : 206.10m²

Perceeloppervlakte : 375m²

Inhoud : 746.60m³

Bouwjaar : 2009

Boumare 97, Maasland



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Heerlijk wonen in een zeer luxe, grote vrijstaande 

woning in een moderne woonwijk, op loopafstand 

van het prachtige groen van de vlietlanden in 

Midden-Delfland. Deze zeer fraaie vrijstaande 

woning met voor-, zij- en achtertuin is op een 

bijzonder leuke locatie in de fraaie woonwijk ‘De 

Commandeur’ gelegen. De woning is met gebruik 

van zeer hoogwaardige materialen modern 

afgewerkt en is dan ook met recht instap klaar te 

noemen. Met onder andere een eigen oprit, 

aangebouwde berging, tweede badkamer en 206 

m2 gebruiksoppervlakte wonen echt een complete 

moderne woning met een energielabel A. 





Begane grond: 


Aan de voorzijde van de woning is 

parkeergelegenheid voor meerdere auto’s. We 

komen de woning binnen via de voormalige garage. 

Hier is door de huidige bewoners een afgesloten 

zitkamer en een kantoor van gemaakt. Via het aan 

de achterzijde gelegen kantoor is de achtertuin 

bereikbaar. De oorspronkelijke entree van de 

woning is ook vanuit de zitkamer bereikbaar. Hier 

zijn de meterkast, de open trap naar de 1e 

verdieping en het toilet aanwezig. Via de dubbele 

deuren komen we in de riante woonkamer. Dankzij 

de zeer fraaie grote plavuizen vloer met 

vloerverwarming en de vele ramen aan drie zijden 

voelt de woonverdieping nog ruimer aan. De 

woonkamer is in een L-vorm ingedeeld, waardoor er 

een separate zitruimte aan de achterzijde is 

ontstaan en een eetgedeelte grenzend aan de luxe 

woonkeuken. Centraal in de woonkamer staat de 

sfeervolle houtkachel. De zitkamer is aan de 

achterzijde georiënteerd en gericht op de fraai 

aangelegde achtertuin. De tuin is bereikbaar via de 

dubbele deuren. De tuin is ruim 17 meter breed en 

georiënteerd op het Zuidwesten. In de tuin is een 

mooie overkapping geplaatst. Aan de zijkant van het 

huis is nog een lange tuin aanwezig.  Aan de 

voorzijde van de woning is de luxe uitgevoerde 

woonkeuken aanwezig. Met een aparte eetbar, 

diverse inbouwapparatuur met o.a. een inductie 

kookplaat, Quooker kraan, koel-vriescombinatie, 

oven-magnetron een fijne plek om in de woning te 

verblijven. 


1e verdieping:


Via het open trappenhuis komen we op de overloop. 

Vanaf de overloop heeft u toegang tot 3 kamers en 

de badkamer. Het tweede toilet is separaat van de 

badkamer en luxe afgewerkt. In de hoofdslaapkamer 

is een grote kastenwand geplaatst en er is een 

ingebouwde kast. De badkamer is centraal in de 

woning gelegen. In de badkamer is een riante 

inloopdouche met drainagegoot geplaatst, een 

ligbad en een wastafel. De badkamer is luxe qua 

betegeling en afwerking. Aan de voorzijde van de 

woning is over de gehele breedte een slaapkamer 

gesitueerd met aan twee zijden grote glaspartijen. 

De derde slaapkamer is aan de achterzijde van de 

woning. De gehele verdieping is voorzien van een 

sfeervolle laminaatvloer. 





2e verdieping:


Op de zolderverdieping is een slaapkamer gemaakt. 

Dankzij de hoge nok en maar liefst vier Velux 

dakramen is dit een hele leuke kamer geworden. 

Aan de zijkant van de kamer zit nog een verrassende 

bergruimte. Op de overloop zijn aansluitingen voor 

de wasmachine en droger en is de opstelplaats CV-

combiketel en de WTW unit. De tweede badkamer 

met douche, wastafel en het 3e toilet zijn hier op 

slimme en fraaie wijze weggewerkt. Efficiënte 

vliering, bereikbaar met vlizotrap. 



































Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle maten en data zijn 

circa en ingemeten conform de NEN 2580 

meetinstructie. Deze brochure nodigt u uit tot het 

doen van een aanbod.

pvmakelaars.nl



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Locatie:


Het dorp Maasland is centraal gelegen tussen 

Maassluis en Schipluiden. Van oorsprong is 

Maasland een agrarisch dorp. Rotterdam en Den 

Haag zijn dankzij verbindingswegen A4 en A20 goed 

bereikbaar. Maasland heeft een actief 

verenigingsleven. De kinderopvang, scholen en 

diverse sportvoorzieningen zijn lekker dichtbij. 

Wandel de tuin uit en voor je het weet, loop je in het 

recreatiegebied van Midden-Delfland. 





Bijzonderheden:


•	Bouwjaar ca. 2009


•	375 m2 eigen grond met parkeergelegenheid voor 

meerdere auto’s


•	Houten berging in zijtuin


•	Wanden en plafonds grotendeels gestukt


•	CV-combiketel (2009)


•	Goed geïsoleerde woning met overal HR++ glas, 

energielabel A


•	Zeer hoog afwerkingsniveau door de gehele 

woning


•	21 zonnepanelen


•	Vloerisolatie (begane grond)





Kadastraal:


Boumare 97, 3155 PB Maasland


Maasland sectie I nummer 1608, Groot 3 are 75 

centiare


Kenmerken:


Gebruiksoppervlakte wonen:		206,1 m2


Berging:				12,9 m2


Vliering:				7,8 m2


Perceeloppervlakte:		375 m2


Inhoud:				746,6 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 en ingemeten conform de NEN 2580 

meetinstructie. Deze brochure nodigt u uit tot het 

doen van een aanbod.
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Boumare 97, Maasland



PLATTEGROND 
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PLATTEGROND begane grond

Boumare 97, Maasland



PLATTEGROND 1e etage
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PLATTEGROND 2e etage

Boumare 97, Maasland



PLATTEGROND vliering
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KADASTRALE KAART

Boumare 97, Maasland



LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Locatie:


Het dorp Maasland is centraal gelegen tussen 

Maassluis en Schipluiden. Van oorsprong is 

Maasland een agrarisch dorp. Rotterdam en 

Den Haag zijn dankzij verbindingswegen A4 en 

A20 goed bereikbaar. Maasland heeft een 

actief verenigingsleven. De kinderopvang, 

scholen en diverse sportvoorzieningen zijn 

lekker dichtbij. Wandel de tuin uit en voor je 

het weet, loop je in het recreatiegebied van 

Midden-Delfland. 
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Benieuwd wat uw eigen woning waard is?

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


