
Ruime dubbele

bovenwoning
Met 2 balkons en een prachtig dakterras!

VOORBURG
Van Faukenbergestraat 144

Vraagprijs

€ 445.000,- 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 pages.




Sfeervolle 5-kamer dertiger jaren dubbele bovenwoning met twee balkons en prachtig 
dakterras. De woning is in-stap-klaar en ligt op een uitstekende en centrale woonlocatie te 
Voorburg (Noord), met vrij uitzicht op een plein.




Fijne en centrale woonlocatie

De woning is goed bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als met fiets en auto.

Het NS treinstation Laan van NOI, metro en Randstadrail liggen op loopafstand. 

De uitvalswegen Utrechtsebaan / A12, A13, A4 en A44 zijn snel bereikbaar. 




Recreëren kan in het nabij gelegen Haagse Bos en park Clingendael. Voorburg beschikt daarbij 
over vele parken en speeltuinen. Heerlijk lopen kan ook langs de Vliet. Het centrum van Den 
Haag en het Scheveningse strand liggen op fietsafstand.

Het oude en nieuwe centrum van Voorburg, met een mooie mix aan winkels en restaurants, is te 
voet bereikbaar. Daarnaast ligt de woning op korte afstand van de nieuwe Westfield Shopping 
Mall te Leidschendam.




De indeling van de ruime woning




Open portiek naar de 1e verdieping; 

Entree van de bovenwoning. Ruime hal met trap, moderne toiletruimte voorzien van fonteintje, 
berging (ca. 1,90 x 1,31 m) met de groepenkast en opstelplaats van de CV-combiketel (bouwjaar 
2022). 

Zeer royale doorzon woonkamer (ca. 10,15 / 9,43 x 3,72 / 3,34 m, plafondhoogte ca. 2,75 m) met 
lamel parketvloer en erker aan de voorzijde, vrij uitzicht en open keuken (ca. 2,39 x 1,94 m) aan 
de achterzijde. 

De moderne open keuken heeft een L-vormige keukenopstelling en is voorzien van inbouw 
keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, heteluchtoven en koel/vries combinatie. Vanuit 
de keuken is het balkon aan de achterzijde toegankelijk (ca. 4,6 m²), met bergkast.




De 2e verdieping;

Overloop met toegang tot alle vertrekken en makkelijk beloopbare vaste trap naar het dakterras. 
Totaal 4 (slaap-) kamers. Grotendeels voorzien van laminaatvloer en diverse inbouwkasten. 

Aan de achterzijde van de woning een ruime slaapkamer (ca. 3,41 x 3,33 / 2,81 m) en een 
werkkamer (ca. 2,42 x 1,99 m) met aansluiting voor de wasmachine en droger, openslaande 
deuren naar het balkon aan de achterzijde (ca. 4,9 m²). Twee slaapkamers aan de voorzijde van 
de woning (resp. ca. 4,48 x 3,72 en ca. 3,28 x 2,17 m). 




Tussengelegen moderne betegelde badkamer (ca. 2,39 x 1,31 m) met ruime inloopdouche, 
handdoek radiator en wastafelmeubel. 

Makkelijk beloopbare vaste trap met dakopbouw naar het royale dakterras van ca. 24 m². Het 
heerlijke dakterras biedt veel privacy en een goede zon oriëntatie. Het dakterras is voorzien van 



elektra en buitenkraan. Tevens is vanaf het dakterras een ruime bergvliering toegankelijk. 



Goed om te weten:

- In-stap-klare woning

- Actieve VvE (Vereniging van Eigenaars); 

  De VvE omvat 4 appartementsrechten; 3 woningen (Van Naeltwijckstraat 120 en Van

  Faukenbergestraat 144 en 146) en 1 garage ongenummerd. 

  8/25e Aandeel in de VvE. 

  Huidige VvE bijdrage € 110,- per maand. 

  Jaarlijkse Algemene ledenvergadering. 

  Onderhoudsreserve aanwezig. Kosten onderhoud garage, balkons, tuin en tuinafscheidingen

  voor individuele appartementseigenaren.

  De VvE heeft recent besloten het buitenschilderwerk uit te laten voeren.  

- Gelegen op eigen grond 

- Bouwjaar ca. 1934 

- Ouderdom/materialen clausule van toepassing

- Ca. 101 m² woonoppervlakte (inmeting conform NEN 2580)

- Zonnig dakterras van ca. 24 m² met veel privacy 

- Ruime bergvliering van ca. 2 m²

- Energielabel D 

- Grotendeels voorzien van dubbele beglazing 

- Nieuwe Vaillant CV-combiketel, bouwjaar 2022 en in eigendom

- Eigendomsoverdracht in overleg.






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






Characterful 5-room (4 bedrooms) 1930s upstairs apartment with two balconies and a beautiful 
roof terrace. The house is move-in ready and is located in an excellent and central residential 
location in Voorburg (North), with an unobstructed view.




Nice and central residential location

The house is easily accessible, both by public transport and by bicycle and car.

The railway station Laan van NOI, metro and Randstadrail are within walking distance. The 
highways Utrechtsebaan / A12, A13, A4 and A44 are quickly accessible.




Recreation is possible in the nearby Haagse Bos and Clingendael park. Voorburg also has many 
parks and playgrounds. You can also walk along the Vliet. The center of The Hague and 
Scheveningen beach are within cycling distance.

The old and new center of Voorburg, with a nice mix of shops and restaurants, can be reached 
on foot. In addition, the house is a short distance from the new Westfield Shopping Mall in 
Leidschendam.




The layout of the spacious house



Open porch to the 1st floor;

Entrance of the upstairs apartment. Spacious hall with stairs, modern toilet room with hand 
basin, storage room (approx. 1.90 x 1.31 m) with the electrical installation and location of the 
central heating combi boiler (built in 2022).

Very spacious living room (approx. 10.15 / 9.43 x 3.72 / 3.34 m, ceiling height approx. 2.75 m) 
with parquet floor and bay window at the front, unobstructed view and open kitchen (approx. 
2 .39 x 1.94 m) at the rear.

The modern open kitchen has an L-shaped kitchen layout and is equipped with a built-in ceramic 
hob, extractor hood, dishwasher, convection oven and fridge / freezer combination. The balcony 
at the rear is accessible from the kitchen (approx. 4.6 m²), with storage cupboard.




The 2nd floor;

Landing with access to all rooms and an easily accessible fixed staircase to the roof terrace. 
Total 4 (bed) rooms. Largely equipped with laminate flooring and various fitted wardrobes.

At the rear of the house a spacious bedroom (approx. 3.41 x 3.33 / 2.81 m) and an office (approx. 
2.42 x 1.99 m) with connection for the washing machine and dryer, patio doors to the balcony at 
the rear (approx. 4.9 m²). Two bedrooms at the front of the house (approx. 4.48 x 3.72 and 
approx. 3.28 x 2.17 m respectively).

Modern tiled bathroom (approx. 2.39 x 1.31 m) with spacious walk-in shower, towel radiator and 
washbasin.

Easily accessible fixed staircase with roof structure to the spacious roof terrace of approx. 24 m². 
The lovely roof terrace offers a lot of privacy and good sun orientation. The roof terrace is 
equipped with electricity and an outside tap. A spacious attic is also accessible from the roof 
terrace.




Good to know:

- Ready-to-move-in house

- Active Owners Association (Vereniging van Eigenaars / VvE);

  The VvE includes 4 apartment rights; 3 houses (Van Naeltwijckstraat 120 and Van   

  Faukenbergestraat 144 and 146) and 1 unnumbered garage.

  8/25th Share in the VvE.

  Current VvE contribution € 110 per month.

  Annual General Meeting of Members.

  Maintenance reserve available. Costs maintenance garage, balconies, garden and   

  garden fences for individual apartment owners.

  The VvE recently decided to have the exterior painting carried out.

- Ground in ownership 

- Built around 1934

- Age/materials clause applicable

- Approx. 101 m² living space (measurement in accordance with NEN 2580)

- Sunny roof terrace of approx. 24 m² with lots of privacy




- Spacious attic of approx. 2 m²

- Energy label D

- Largely equipped with double glazing

- New Vaillant central heating combi boiler, built in 2022 and owned

- Transfer of ownership in consultation.



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 445.000,- k.k.

Servicekosten € 110,-

Gas € 170,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1934

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Samengesteld

Keurmerken Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 101,4 m²

Inhoud 344 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 0,4 m²

Oppervlakte externe bergruimte 2 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 33,9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 2

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij winkelcentrum

Open ligging

Vrij uitzicht



Kenmerken

& specificaties
 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel Vaillant combi-ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2022

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Onderhoudsverwachting Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



































Plattegrond



Plattegrond













Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Drususlaan 59

2314 BW Leiden




071-5424716

info@gripverkoopmanagement.nl

gripverkoopmanagement.nl


