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VRAAGPRIJS 
€ 395.000 K.K.

LEPELAARPLANTSOEN 59, MAASSLUIS



Woonoppervlakte : 136.70m²

Perceeloppervlakte : 146m²

Inhoud : 444.50m³

Bouwjaar : 1970

Lepelaarplantsoen 59, Maassluis



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Uitstekend gelegen, ruime 6-kamer 

eengezinswoning met vrij uitzicht over het 

plantsoen met speeltuinen en dierenweide. Nabij 

alle voorzieningen zoals metrostation Maassluis 

West, winkelcentrum Koningshoek, de Nieuwe 

Waterweg en diverse uitvalswegen. Deze woning 

heeft een woonoppervlakte van 136,7 m2, een 

zonnige, op het zuidwesten gelegen achtertuin en 

een mooie eikenhouten vloer op de begane grond. 

Dankzij de recentelijk ingedeelde zolderverdieping 

met twee dakkapellen zijn er twee mooie 

slaapkamers gecreëerd.  In de zomer is de woning 

heerlijk koel door airconditioning op de 1e en 2e 

etage. 





Begane grond: Ruime entree. Hal met meterkast en 

hangend toilet. De woonkamer is ingedeeld in een 

zogenaamde Z-vorm met een zitgedeelte met erker 

aan de voorzijde en een eetgedeelte aan de 

achterzijde. Vanuit de woonkamer heeft u uitzicht 

over het aan de voorzijde gelegen plantsoen en aan 

de achterzijde heeft u via de dubbele deuren 

toegang tot de achtertuin. Dankzij de breedtemaat 

van 5.95m1 met de netjes afgewerkte wanden, 

plafonds en stoere zwarte binnendeuren is dit een 

hele prettige ruimte. Aan de achterzijde van de 

begane grond bevindt zich de afgesloten keuken. De 

keuken bestaat uit twee delen, waardoor er lekker 

veel werkblad is. In de keuken zijn diverse 

inbouwapparaten aanwezig waaronder een 

vaatwasser, afzuigkap, combimagnetron en koelkast 

met vriezer. Via de keuken komt u in de bijkeuken 

waar de aansluitingen zijn voor wasmachine en 

droger. De heerlijk zonnige achtertuin is gunstig 

gelegen op het zuidwesten en een hele fijn plek om 

van de rustige omgeving te genieten. De achtertuin 

grenst aan het achterpad, waar zich de stenen 

berging bevindt.





1e Etage: De slaapverdieping is bereikbaar vanuit de 

woonkamer met een open trap. Op deze verdieping 

zijn drie royale slaapkamers aanwezig en een nette 

badkamer. Aan de achterzijde van de woning zijn 

twee slaapkamers aanwezig, waarvan de kleinste 

kamer in gebruik is als werkkamer. Vanuit deze 

kamer is het balkon bereikbaar. Beide kamers 

beschikken over een op maat gemaakte vaste 

kastenwand. Aan de voorzijde bevindt zich de 

hoofdslaapkamer met airconditioning en de 

badkamer. Dankzij de breedtemaat van de woning 

zijn alle slaapkamers lekker ruim opgezet. De nette 

badkamer is geheel betegeld in een neutrale 

kleurstelling. In de badkamer bevinden zich een 

ligbad met douche, dubbele wastafel, 

designradiator en een tweede toilet. 





2e Etage: De zolderverdieping is optimaal benut 

door twee recentelijk gerenoveerde dakkapellen aan 

zowel de voor- als achterzijde van de woning. 

Hierdoor valt er veel licht binnen op deze verdieping 

en zijn er twee volwaardige (slaap)kamers 

gecreëerd. Op de overloop bevindt zich een tweede 

airconditioning en is er onder het schuine gedeelte 

van het dakbeschot veel bergruimte aanwezig. Hier 

is ook de CV combiketel geplaatst. De gehele 

verdieping is in 2020 ingericht en de kamers zijn 

voorzien van een mooie laminaatvloer, nette 

afwerking van wanden en plafond. De ruime vliering 

is met een vlizotrap bereikbaar vanaf de overloop.





Bijzonderheden:


•	Bouwjaar 1970


•	Mooie sfeervolle 6-kamer woning


•	Airconditioning op de 1e en 2e verdieping


•	Definitief energielabel C


•	Vrij uitzicht aan voorzijde


•	Eikenhouten vloer op de begane grond 


•	Elektrische zonwering aan de achterzijde van de 

woonkamer


In de koopovereenkomst zal een zogenaamde ‘niet 

zelf bewoningsclausule’ worden opgenomen





Kadastraal: Gemeente Maassluis, 


Sectie A, nummer 1628, groot 1 are 46 centiare  





Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle maten en data zijn 

ingemeten conform NEN 2580. Deze brochure 

nodigt u uit tot het doen van een bod.
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PLATTEGROND 


Lepelaarplantsoen 59, Maassluis



PLATTEGROND begane grond
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PLATTEGROND 1e etage

Lepelaarplantsoen 59, Maassluis



PLATTEGROND 2e etage
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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


