
Charmant en

sfeervol wonen
Met vrij uitzicht, diepe achtertuin en ruime schuur!

BOSKOOP
Noordeinde 165

Vraagprijs

€ 295.000,- K.K.

071-5424716 | info@gripverkoopmanagement.nl

gripverkoopmanagement.nl



FOR ENGLISH SEE BELOW



GRIP verkoopmanagement & makelaardij o.z. is sinds 2010 actief voor particulieren 

& professionele vastgoed organisaties en aangesloten bij de brancheorganisatie van makelaars 
& taxateurs VBO.




GRIP is gespecialiseerd in:




• aankoopmakelaardij voor particulieren en beleggers in vastgoed

• verkoop & verhuur van residentieel vastgoed

• verkoopmanagement van vastgoed projecten

• nieuwbouw

• recreatief vastgoed

• vastgoed beleggingen

• bouwkundig advies.




GRIP onderscheidt zich in het ontzorgen van cliënten door persoonlijke aandacht!

(cliënten waarderen de dienstverlening met een gemiddelde Funda beoordeling van 9,7 / 10)	






****************






GRIP salesmanagement & brokerage has been active for private individuals & professional 

real estate companies since 2010 and is affiliated with the real estate branche organisation VBO.




Specialisms of GRIP are:




• purchase, sale & rental of residential real estate

• sales management of real estate projects

• new constructions

• recreational real estate

• real estate investments

• architectural advice.




GRIP distinguishes itself in relieving clients with a personal touch!(clients appreciate this with 

an average Funda rating of 9.7 / 10)



Omschrijving
ENGLISH TEXT SEE NEXT PAGE.






Goed onderhouden en charmante eindwoning met prachtig vrij uitzicht aan de voorzijde, een ca. 
26 meter diepe fraai aangelegde achtertuin met een grote hobbyschuur/werkruimte van ca. 21 
m2 en parkeren op eigen terrein.

De gezellige woning biedt dorps en vrij wonen in het Groene Hart, nabij de Randstedelijke 
voorzieningen (via N207 snel op de N11 of A12). Op korte fietsafstand liggen diverse scholen, het 
NS-station en het gezellige centrum van Boskoop. Daarnaast liggen het Gouwebos en het 
Bentwoud ook op korte afstand. 




Indeling 

Entree in de aanbouw aan de achterzijde met ruime hal en wasruimte (aansluiting wasmachine). 

Via de gang met toilet en trapopgang komt u in de moderne keuken (ca.4,04 x 2,71 m, bouwjaar 
2014). 

De keuken bestaat uit een eiland, waar gekookt en gespoeld kan worden, en waaraan gezellig 
gegeten kan worden. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur; een lade-koelkast, 
combi-magnetron, vaatwasser, 5-pits gaskookplaat en RVS afzuigkap (circulatie). Diverse 
inbouwkasten, groepenkast en berging/voorraadkast. 

De woonkamer (ca. 4,04 x 3,72 m, hoogte ca. 2,70 m) biedt een fantastisch weids uitzicht over 
weilanden en het Bentwoud. 




1e verdieping 

Overloop met toegang via vlizotrap tot de geïsoleerde bergvliering met CV combi-ketel 
(bouwjaar 2007). Twee mooie slaapkamers met dakkapellen. Eén slaapkamer met vaste 
kastruimte. Royale betegelde badkamer (bouwjaar 2015) met hoek bad, doucheruimte, 
designradiator en dubbele wastafel.




Direct achter de woning ligt een sfeervolle veranda met comfortabele zithoek. 

Verder in de fraai aangelegde tuin een vijver, verschillende terrassen en een ruime, geïsoleerde 
hobby-/bergschuur (ca. 21 m2) met openslaande deuren en achteringang (naar openbare weg). 




Goed om te weten; 

- gelegen op 185 m2 eigen grond 

- bouwjaar rond 1930

- goed onderhouden geheel, buitenschilderwerk uitgevoerd in 2020

- begane grond grotendeels voorzien gestucte wanden en laminaatvloer

- grotendeels dubbel glas

- woonkamer en keuken voorzien van vloerisolatie 

- recht van overpad ten behoeve van achteringang (laatste van 3 woningen)  

- energielabel F

- woningoppervlak woning ca. 65 m2 (inmeting conform NEN 2580)




- schuur van ca. 21 m2, in te richten als logeer/werk/hobby/praktijk ruimte

- gelet op het bouwjaar van de woning zal er een ouderdom - en materialenclausule in de

  koopakte worden opgenomen

- oplevering in overleg.






******************************






Well maintained and charming end house with beautiful unobstructed view at the front, a nicely 
landscaped backyard approx. 26 meters deep with a large hobby shed / workspace of approx. 21 
m2 and private parking.




The cozy house offers village and free living in the 'Groene Hart', near the Randstad facilities (via 
N207 quickly on the N11 or A12). Various schools, the railway station and the nice center of 
Boskoop are within a short cycling distance. In addition, the Gouwebos and the Bentwoud are 
also a short distance away.




Layout

Entrance in the extension at the rear with spacious hall and laundry room (washing machine 
connection).

Through the hallway with toilet and staircase you enter the modern kitchen (approx. 4.04 x 2.71 
m, built in 2014).

The kitchen consists of an island, where you can cook and where you can eat comfortably. The 
kitchen is equipped with various built-in appliances; a drawer fridge, combi microwave, 
dishwasher, 5-burner gas hob and stainless steel extractor hood (circulation). Various fitted 
wardrobes, group cupboard and storage / pantry.

The living room (approx. 4.04 x 3.72 m, height approx. 2.70 m) offers a fantastic panoramic view 
on the Bentwoud.




1st floor

Landing with access via a loft ladder to the insulated storage attic with central heating combi 
boiler (built in 2007). Two beautiful bedrooms with dormer windows. One bedroom with closet 
space. Spacious tiled bathroom (built in 2015) with corner bath, shower, design radiator and 
double washbasins.




Directly behind the house is an attractive veranda with a comfortable seating area.

Also in the beautifully landscaped garden is a pond, several terraces and a spacious, insulated 
hobby/storage barn (approx. 21 m2) with French doors and rear entrance (to the public road).




Good to know;

- located on a plot of 185 m2, in ownership

- built around 1930




- well maintained pond, exterior painting done in 2020

- ground floor largely with plastered walls and laminate flooring

- largely double glazing

- living room and kitchen with floor insulation

- ‘recht van overpad’ for the back entrance (last of 3 houses)

- energy label F

- surface area house approx. 65 m2 (measurement in accordance with NEN 2580)

- barn of approx. 21 m2, to be used as a guest/work/hobby/practice space

- given the year of construction of the house, there will be an age and materials clause be

  included in the deed of sale

- delivery in consultation.



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, eind woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1930

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Samengesteld

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 185 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 65,2 m²

Inhoud 265 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 1,9 m²

Oppervlakte externe bergruimte 21,1 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 6,1 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij winkelcentrum

Open ligging

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Achtertuin



Kenmerken

& specificaties
Hoofdtuin Ja

Oriëntering Oosten

Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering West

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel F

 

CV ketel

CV ketel CV combi-ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2007

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond











































Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Drususlaan 59

2314 BW Leiden




071-5424716

info@gripverkoopmanagement.nl

gripverkoopmanagement.nl


