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Kenmerken & omschrijving
Woonoppervlakte 120m²

Perceeloppervlakte 119m²

Inhoud 320m³

Bouwjaar 1989

Aan de Vondellaan ligt ie, jullie toekomstige 
GROTE woning met maar liefst 5! slaapkamers. 
Iedereen een eigen slaapkamer.  Hobbykamers , 
studies? Helemaal vrij in te richten. 

Dan woon je ook nog zò dicht bij het strand, dat 
een dagelijks wandelingetje een cadeautje 
wordt. 

Een lichte ruime woonkamer die met meerdere 
banken, stoelen, tafels, kasten en zelfs een 
piano niet vol te krijgen is. En dan die keuken, 
overal is aan gedacht. Elke keukenprins(es) kan 
hier de pollepel zwaaien.

Een rijtje van slechts 4 woningen, in 's-
Gravenzande. Mogen wij u welkom heten?




Entree met meterkast. Glasvezelaansluiting, 
gasmeter, elektrometer, op afstand uitleesbaar. 
Watermeter in put bij voordeur. Toilet is voorzien 
van een fonteintje. Trapopgang naar 1e 
slaapetage. Entree woonkamer met open 
keuken. Erker-uitbouw met zicht op op zonnige 
tuin, deze is Zuid West georiënteerd. Stenen 
berging met plaats voor 5 fietsen, gereedschap 
en bbq. Of net wat je erin kwijt wilt.


In de lichte woonkamer ligt een laminaatvloer 
met eiken top laag. Lekkere warme kleur en 
doorgelegd in de keuken en hal.

Keuken is voorzien van alle denkbare 
inbouwapparatuur. Oven, afzuigkap, koelkast, 
vriezer, afwasautomaat, en inductiekookplaat. 
En wat dacht je van al die kastruimte. 




Slaapkamer 1, bevindt zich aan de voorzijde van 
de woning. Ook aan de voorzijde van de woning 
de badkamer. Deze is voorzien van een 2e toilet, 
douche/badcombinatie, en wastafel. De 2 
andere slaapkamers op deze etage liggen aan 
de achterzijde van de woning. Op de grote 
zolder etage, nog eens 2 grote slaapkamers. 
Ook de wasmachine, ketel en droger hebben 
hier hun plekje gevonden.

De zonnige achtertuin is verzorgd aangelegd. 
Voldoende plek om in het zonnetje te zitten. De 
tuin heeft een eigen achterom. De stenen 
berging is 2x3 meter. De voortuin ligt aan het 
trottoir, daarnaast nog een fietspad, dan een 
strook groen en dan pas de weg. Lekker veilig 
voor kinderen.
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Uw makelaar


Tessa van Dongen: 06-11 01 72 43

Hennny van der Klaauw: 06-38 93 74 54
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