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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



KENMERKEN

pvmakelaars.nl

Overdracht

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Elektra € 75,-

Gas € 100,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1970

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 146 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 136,7 m²

Inhoud 444 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

2,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie



KENMERKEN

Ligging Aan park

Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij winkelcentrum

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Noord-oost

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Airconditioning

Centrale verwarming

Gashaard

Mogelijkheid voor open haard

Heeft airco Ja

Heeft een balkon Ja

Heeft kabel-tv Ja



KENMERKEN

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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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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Naam kantoor: Peeters & Vermeulen Makelaars | Taxateurs             Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 1 van 3 
Object: Lepelaarplantsoen 59, Maassluis 

 
 

LIJST VAN ZAKEN,  
BEHORENDE BIJ 
 
Object : Lepelaarplantsoen 59, Maassluis 
Datum : december 2022 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan 
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee 
wordt genomen.  
 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Buiten  

 Tuinaanleg/bestrating/beplanting      

 Buitenverlichting      

 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      

 Tuinhuis/buitenberging      

 Vijver      

 Broeikas      

 Vlaggenmast      

 Zonnepanelen      

 Tuinset inclusief kussens      

 Woning 

 Alarminstallatie      

 Schotel/antenne      

 Brievenbus      

 (Voordeur)bel      

 Rookmelders      

 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      

 Screens       

 
Rolluiken/zonwering buiten  
Zonnescherm achterzijde 

     

 Zonwering binnen       

 Vliegenhorren      

 Vul evt. andere zaken in      

 Raamdecoratie, te weten 

 
Gordijnrails 
Op alle etages 

     

 
Gordijnen in slaapkamer voor/achterzijde 1e etage 
Gordijnen in zolderkamer voorzijde 

     

 
Rolgordijn zolderkamer voorzijde 
Vouwgordijn woonkamer voorzijde 

     

 
Vitrages 
Woonkamer voor- en achterzijde 

     



 

 

Naam kantoor: Peeters & Vermeulen Makelaars | Taxateurs             Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 2 van 3 
Object: Lepelaarplantsoen 59, Maassluis 

 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 
Jaloezieën zolder etage (kantoor + cv ruimte) 
Jaloezieën kantoor 1e etage bij balkon 

     

 Vul evt. andere zaken in      

 Vloerdecoratie, te weten 

 Vloerbedekking / linoleum      

 
parketvloer/laminaat 
Alle etages 

     

 Vul evt. andere zaken in      

 Warmwatervoorziening / CV      

 CV met toebehoren      

 Close-in boiler keuken      

 Geiser      

 Thermostaat      

 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling      

 Airconditioning 1e etage + zolder etage      

 Kokend waterkraan      

 Vul evt. andere zaken in      

 Open haard, houtkachel      

 
(Voorzet) open haard  
zonder toebehoren, inclusief gasblok 

     

 Allesbrander      

 Kachels      

 Vul evt. andere zaken in      

 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  

 Keukenmeubel      

 (Combi)magnetron      

 
Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis 

     

 Oven      

 Vaatwasser      

 Afzuigkap / schouw      

 Koelkast      

 Wasmachine      

 Wasdroger      

 Vul evt. andere zaken in      

 Verlichting, te weten:   

 Inbouwverlichting / dimmers      

 Opbouwverlichting (lampen slaapkamer)      

 Vul evt. andere zaken in      

 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   

 Losse kast(en)      



 

 

Naam kantoor: Peeters & Vermeulen Makelaars | Taxateurs             Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 3 van 3 
Object: Lepelaarplantsoen 59, Maassluis 

 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Boeken/legplanken      

 2x Boekenkast (wit) zolder      

 Werkbank / rekken / fietsbeugel in schuur      

 Vast bureau      

 Spiegelwanden      

 (vaste) Kastenwand 1e etage en zolder etage      

 Sanitaire voorzieningen  

 Badkameraccessoires      

 Wastafel(s)      

 Toiletaccessoires      

 Veiligheidsschakelaar wasautomaat      

 Waterslot wasautomaat      

 Sauna Vul in: 'met' of 'zonder' toebehoren      

 Vul evt. andere zaken in      

 Telefoontoestel /-installatie  

 Telefoontoestellen      

 Telefooninstallatie      

 Vul evt. andere zaken in      

 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   

 Radiatorafwerking      

 Voorzetramen      

 Isolatievoorzieningen      

 Vul evt. andere zaken in      

 Overige zaken, te weten:   

 Schilderijophangsysteem      

 Vul evt. andere zaken in      

 Vul evt. andere zaken in      

 Vul evt. andere zaken in      

 Vul evt. andere zaken in      

 Vul evt. andere zaken in      

 
Voor akkoord:  Voor akkoord: 
De verkoper(s)  De koper(s 
 
 

  

   
Naam:   Naam:  
Plaats:   Plaats:  
Datum:   Datum:  

 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO.  
Copyright VBO 2020, versie 2020_1. 



KADASTRALE KAART
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Locatie:


De woning is gelegen in een fijne, kleinschalige 

woonwijk nabij winkelcentrum Koningshoek en 

metrostation Maassluis West. De woonwijk is 

goed ontsloten, er is veel parkeergelegenheid 

en er zijn diverse speelvoorzieningen in de 

directe omgeving. Maassluis is goed bereikbaar 

per auto over snelweg A20. Winkelcentrum 

Koningshoek is recentelijk gemoderniseerd en 

beschikt over een gevarieerd winkelaanbod. De 

Nieuwe Waterweg is vlakbij. Hier is het heerlijk 

wandelen of fietsen. 

Lepelaarplantsoen 59, Maassluis



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


