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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 113
Inhoud

ca. 410

Perceeloppervlakte

ca. 111
Bouwjaar

2017

Aantal kamers

4
Energielabel

A



KENMERKEN
Bouwjaar 2017

Soort EENGEZINSWONING

Ligging Achter tuin op noordoosten

Parkeerfaciliteiten Privé parkeerplaats

Aantal verdiepingen 3

Kamers 4

Aantal slaapkamers 3

Inhoud 410

Woonoppervlakte 113

Perceeloppervlakte 111

Overige inpandige ruimte nvt

Gebouw gebonden buiten ruimte nvt

Externe bergruimte 6m²

Verwarming CV-ketel, gedeeltelijke vloerverwarming .

Isolatie volledig geïsoleerd

Energielabel A



WONEN IN

Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp is een gemeente in de 
Nederlandse provincie Zuid-Holland. 




De gemeente telt 56.024 inwoners (1 juli 2021, bron: 
CBS) en heeft een oppervlakte van 38,60 km² 
(waarvan 0,95 km² water). 




De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt deel uit van 
de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 




De gemeente ontstond in 2002 door een fusie 
tussen de voormalige gemeenten Pijnacker en 
Nootdorp.




De gemeente kent de volgende kernen: Delfgauw, 
Nootdorp en Pijnacker. De buurtschap Oude Leede 
wordt gerekend tot de kern Delfgauw en de 
buurtschap Vlieland tot de kern Pijnacker.




De burgemeester van Pijnacker-Nootdorp is sinds 17 
januari 2022 Björn Lugthart.




51% 49% 1,2 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

BUURTINFORMATIE
Buurtinformatie - Pijnacker-Nootdorp / Ackerswoude



OMSCHRIJVING
Ruime en energiezuinige eengezinswoning uit 2017. 
Centraal maar rustig gelegen aan De Brink in de 
kindvriendelijke wijk Ackerswoude van Pijnacker. Aan 
de voorzijde van de woning heeft u vrij uitzicht over 
het voet- en fietspad richting de Klapwijkseweg en 
de kerktoren van Pijnacker. Het metrostation en het 
centrum van Pijnacker zijn op korte loopafstand.

Aan de achterzijde van de woning een diepe tuin met 
houten berging, die gericht is op het noordoosten. 
Achter de woningen ligt een mandelig parkeerterrein 
waarop u een privé parkeerplaats (no. 36) heeft.




Begane grond

Via de voortuin gericht op het zuidwesten naar de 
entree van de woning. De entree met linoleumvloer 
geeft toegang tot een moderne toiletruimte met 
antraciet tegelvloer, hangend closet en een 
fonteintje. Verder een meterkast met 7 groepen en 
een CV ruimte met voorraaddeur voor huisraad en de 
opstelplaats voor de Intergas CV ketel uit 2017. De 
ruime woonkamer met open keuken in lichte 
kleurstelling heeft een linoleumvloer en een grote 
pui met deur die toegang geeft tot de fraaie en 
praktisch ingerichte achtertuin. Aan de voorzijde van 
de woning is de moderne en lichte keuken welke is 
voorzien van inbouwapparatuur als een 4-pits 
gaskookplaat met afzuigkap, een koelkast, een 
vriezer, een oven en een vaatwasser. Vanuit de 
keuken kijkt u richting de Klapwijkseweg en de 
kerktoren van Pijnacker. In de woonkamer is een 
vaste trap naar de 1e verdieping. 




1e verdieping

Via de overloop met laminaatvloer betreedt u de 
grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning 
en de ruime kinderslaapkamer aan de voorzijde van 
de woning. De badkamer aan de voorzijde van de 
woning is uitgevoerd met een antraciet tegelvloer, 
een inloopdouche, een badkamermeubel met 
wastafel, een hangend toilet, een verlichtte spiegel 
en een lamelradiator. Verder bevindt zich op de 1e 
etage de wasruimte met WMA en de ventilatie box. 
Vaste trap naar de 2e verdieping.




2e verdieping

De tweede verdieping is zeer royaal open en nog 
volledig naar uw smaak en behoefte in te richten. Het 
heeft een groot Velux dakvenster en heeft een 
laminaatvloer. Opbergruimte achter de knieschotten. 
Omvormer voor de zonnepanelen. De ruimte is nu in 
gebruik als hobbyruimte.




Deze mooie woning is zeer goed geïsoleerd en 
verder uitgevoerd met 4 zonnepanelen. Er is een 
eigen parkeerplaats op het achtergelegen mandelig 
terrein en de woning is rustig gelegen op korte 
afstand van alle voorzieningen. Zo ligt de halte van 
de Randstad Rail aan de overzijde van de wijk en de 
Klapwijkseweg op circa 200 loopafstand en zijn ook 
de winkels van het gezellige centrum van Pijnacker 
op loopafstand. Sport- en recreatievoorzieningen 
heeft u volop in Pijnacker en ook scholen voor basis 
en voortgezet onderwijs zijn aanwezig.




- Perceeloppervlakte 111 m2

- Gebruikersoppervlakte circa 113m2

- Inhoud 410 m3.

- Parkeerplaats op mandelig terrein. Jaarlijkse bijdrage 
bedraagt € 60,00

- Energiezuinig

- Vloerverwarming op de begane grond, radiatoren 
op 1e en 2e etage.

- Energielabel A

- Oplevering uiterlijk 1 mei 2023

www.prinsenstadmakelaardij.nl



Entree woning.



Begane grond
 Woonkamer en keuken.





Tuin
Achtertuin gericht op het noordoosten.





Eerste verdieping
Badkamer.





Omgeving woning
Uitzicht vanaf 1e etage en pluktuin.




Volgende pagina doorgang naar Metrolijn E.





PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND





NOTITIES

www.prinsenstadmakelaardij.nl



MAAK KENNIS

MET ONS KANTOOR

Prinsenstad Makelaardij is de full service makelaar 
woningen voor Delft en omgeving. Wij bemiddelen bij 
verkoop, aankoop en verhuren van woningen. Ook doen 
wij gratis waardebepalingen en leveren professionele 
taxatiediensten. 




Prinsenstad Makelaardij gaat verder in haar dienst-

verlening dan andere makelaars. Wij leveren kwaliteit

en diensten op maat, werken kostenefficiënt en bieden 
een markt-conform courtage. Wij zijn toegankelijk, 

werken transparant en voorzien klanten van praktische 
adviezen. Met onze servicegerichte en persoonlijke 

aanpak onderscheiden wij ons van andere makelaars in 
Delft en omgeving.




Kom gerust een keer langs aan de Buitenwatersloot 110 

in Delft. Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies-

gesprek onder het genot van een verse kop koffie of thee! 

Prinsenstad Makelaardij


 Buitenwatersloot 110


2613 SV, Delft 

+31 (0)15 200 2106

info@prinsenstadmakelaardij.nl

www.prinsenstadmakelaardij.nl



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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