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ORANJEPLEIN 11
KLAASWAAL

VRAAGPRIJS € 375.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
127m²

PERCEELOPPERVLAKTE
121m²

INHOUD
380m³

BOUWJAAR
2013

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

Oerdegelijk gebouwd (2013), energielabel A en snel 
beschikbaar! Deze uitgebouwde eengezinswoning 
ligt aan een rustig plein in een kindvriendelijke buurt 
met de supermarkt en scholen op loopafstand. Zo 
heb je vanuit je keuken zicht op het speelveldje voor 
de deur en licht de woning in een autoluwe straat. 
Het huis zelf biedt meer dan voldoende ruimte voor 
jou en je gezin. Het huis bestaat uit 4 slaapkamers, 
badkamer, toilet, uitgebouwde woonkamer met 
open keuken, achtertuin met berging en een 
dakterras. Wil jij de komende jaren zorgeloos wonen 
en een woning waar je verder in kunt groeien, dan is 
dit een uitgelezen kans! 




Indeling




Begane grond:

Entree, hal met toegang tot het toilet, meterkast, 
vaste trapopgang naar de eerste verdieping en 
toegang tot de woonkamer. De woonkamer is 
gelegen aan de achterzijde van de woning en 
beschikt over een neutraalkleurige laminaatvloer, 
gestucte wanden (deels met behang) en twee 
openslaande deuren die je toegang bieden tot de 
fraai aangelegde achtertuin. De grote ramen aan de 
achterzijde van de woning zorgen voor veel 
lichtinval, wat erg prettig is in de woonkamer. Door 
de aanbouw is de woonkamer zeer ruim te noemen 
en plaats je hier gemakkelijk een grote zithoek en 
een grote eettafel. Een deur in de woonkamer biedt 
je toegang tot de trapkast. De open keuken vindt je 
aan de voorzijde van de woning en geeft je zicht op 
het Oranjeplein. De keuken is voorzien van een 
spoelbak met kraan, 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, 
oven, koelkast en vriezer. Het kook schiereiland met 
bar, die je de mogelijkheid biedt voor het plaatsen 
van twee barkrukken, is zeker één van de 
eyecatchers van de woning! Je kan hier koken, terwijl 
je gezelschap gezellig plaatst neemt aan het 
bargedeelte. 




Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot drie slaapkamers, 
moderne badkamer en een vaste trapopgang naar 
de tweede verdieping. De gehele eerste verdieping 
is voorzien van een neutraalkleurige laminaatvoer en 

gestucte wanden (deels behang). In elke kamer op deze 
verdieping vindt je kantel kiepramen, waardoor er in elke 
kamer gemakkelijk gelucht kan worden. De eerste en 
tweede slaapkamer zijn gelegen aan de voorzijde van de 
woning. De derde slaapkamer is gelegen aan de 
achterzijde van de woning, deze beschikt over een grote 
inbouwkast met schuifdeuren. Elke slaapkamer biedt je 
voldoende ruimte voor het plaatsen van een volledige 
slaapkamerinrichting. De ruime en moderne badkamer 
beschikt over een inloopdouche, wastafelmeubel 
(dubbele wastafel), spiegelkast, hangend toilet, 
handdoekradiator en mechanische ventilatie.




Tweede verdieping:

Zeer ruime zolderverdieping met aansluiting voor de 
wasmachine en droger. Ook vindt je hier de Nefit HR CV-
ketel, deze is geplaatst in 2013. Deze ruimte is zeer 
geschikt al vierde slaapkamer, werkkamer of sportkamer. 
Het hoge plafond geeft deze verdieping een ruimtelijke 
uitstraling. Het dakterras bereik je via deze verdieping en 
is gelegen op het westen.  




Tuin: 

Fraai aangelegde tuin met de mogelijkheid voor het 
plaatsen van meerdere terraszitjes. De tuin is voorzien 
van sierbestrating, kunstgras en een houten berging. Via 
een poort aan de achterzijde van de tuin kan je de tuin 
verlaten. Bij deze woning kan je op elk moment van de 
dag de zon opzoeken, gezien je tuin gelegen is op het 
oosten en je dakterras gelegen is op het westen. 




*Bouwjaar 2013 (Ruime hoge trappen, hoge plafonds)

*Per direct beschikbaar

*Grote raampartijen, veel lichtinval

*Grote woonkamer met aanbouw

*Tuin met ligging op het oosten

*Dakterras met ligging op het westen




Interesse? Je bent van harte welkom voor een 
bezichtiging!
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Leuk huis! Wat nu? 



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

PH MAKELAARDIJ

Chr. Huygensstraat 26 a

3281ND, Numansdorp
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info@phmakelaardij.nl

phmakelaardij.nl


