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VAN PANHUYSSTRAAT 70, NOORDWIJK



Woonoppervlakte : 120m²

Perceeloppervlakte : 144m²

Inhoud : 465m³

Bouwjaar : 1932
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Met liefde verbouwde jaren '30 woning





Precies tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan 

Zee ligt deze zeer net afgewerkte, zorgvuldig 

verbouwde jaren '30 woning. Dit zonnige, 

karakteristieke huis biedt aan de voorzijde een 

bijzonder fraai vrij uitzicht op Noordwijk aan Zee, 

het brede plantsoen en het Koningspark dat in lente 

en zomer een schitterende aanblik biedt door de 

bollenpracht en vele veldbloemen. De ruime 

voortuin met tot 's avonds laat zon, biedt hier volop 

gelegenheid toe. De straat overstekend, kom je uit 

op het landelijke Nespad voor een mooie wandeling 

direct naast de deur. Door de zonnige ligging is de 

woning aan de voorzijde voorzien van rolluiken en 

fraaie markiezen. 





Ook in de knusse achtertuin, zijn meerdere gezellige 

zithoeken te maken, met de mooiste plek op de 

steiger aan het water. Hier geniet je van rondom 

weelderige groen, met een grote diversiteit aan 

struiken, bomen en vogelsoorten. Maar ook libellen, 

reigers, waterhoentjes en eendjes laten zich 

regelmatig in de sloot spotten. 





De huidige bewoners hebben met veel liefde, 

aandacht en tijd door de jaren heen verbouwd, 

waardoor de woning in perfecte staat van 

onderhoud is. Tevens zijn er plannen gemaakt voor 

een uitbouw aan de achterzijde om de woonkamer 

verder te vergroten. Ook is er de mogelijkheid voor 

een houten overkapping achterin de tuin (eventueel 

met zonnepanelen), waardoor de lounge ervaring 

nog groter wordt.





Er zijn veel authentieke details bewaard gebleven of 

teruggebracht in '30 staat, zoals bijzondere glas in 

lood ramen met originele rode Friezen (Atelier de 

L'Art) en jaren '30 binnendeuren. Ook de 

openslaande deuren zijn aan de hand van de oude 

tekeningen in originele staat teruggebracht. In de 

woonkamer ligt een goed onderhouden Tapis 

Purperhart visgraat parketvloer en de hal wordt 

gesierd door karakteristieke marmeren zwart-wit 

tegels.











Tot slot nog praktisch: de elektrische auto laadt met 

gemak op bij het nabijgelegen oplaadpunt en in de 

straat en voor het huis zijn er voldoende 

parkeerplaatsen beschikbaar. Ook is er voor de deur 

voldoende ruimte om even te laden en te lossen. De 

achtertuin is via een achterom, naast de 

aangrenzende woningen rechts, bereikbaar. En met 

een Energielabel C, is dit huis goed op weg als het 

gaat om duurzaamheid en isolatie.





INDELING





Begane grond


Entree, vestibule met meterkast, hal en garderobe. 

In de hal ligt de karakteristiek zwart-wit marmeren 

tegelvloer. De woonkamer heeft een Tapis 

Purperhart parketvloer, in visgraat gelegd. In de 

lichte, zonnige leefruimte op de benedenverdieping, 

bevindt zich aan de voorkant van de woning een 

erker met de zit-/ lounge gedeelte en een open 

keuken met eethoek aan de achterkant. 





In de keuken kom je via een deur naar de tweede 

badkamer met ligbad en douchemogelijkheid. Er is 

voldoende ruimte voor een wasmachine en een 

droger. Deze badkamer is ideaal om na een lange 

mooie stranddag direct het zand af te kunnen 

douchen en de strandkleding in de was te gooien. 

Vooral voor een gezin met kinderen is dit een 

uitkomst! De keuken en deze tweede badkamer zijn 

direct vanuit de achtertuin bereikbaar. De landelijke 

keuken is in goede staat, voorzien van een diverse 

inbouwapparatuur, zoals een koel-vriescombinatie, 

combi-oven-magnetron, vaatwasser en afzuigkap 

van de merken Bosch en Siemens.








            -Zie volgende pagina voor het vervolg -
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Eerste etage


Op de eerste verdieping bevinden zich twee 

slaapkamers, waaronder een royale master bedroom 

aan de voorzijde, met originele mozaïektegels en 

inbouwkast. Zeer recent is de mooi verlichte 

badkamer, voorzien van innovatieve elementen, 

waaronder een heerlijk bad met jet streams, 

whirlpool en meerkleurige verlichting. Het toilet is 

voorzien van douchefunctie, duo-flush en afzuiging. 

Het douchegedeelte is uitgerust met zowel een 

hand- als regendouche. De gehele badkamer is 

afgewerkt met prachtige inbouw kranen in de kleur 

brown copper van het merk Brauer. De bijzondere 

facet geslepen badkamerspiegel met verwarming 

en de granieten duo wasbak in een op maat 

gemaakte onderkast van Aziatisch hout, maken het 

geheel zeer stijlvol af. Deze compacte SPA is 

natuurlijk voorzien van goede ventilatie en 

vloerverwarming. Ideaal voor een ZEN-moment na 

een drukke werkdag!





Tweede etage


Op deze tweede verdieping zijn eveneens twee 

ruime slaapkamers, voorzien van wastafels en ieder 

met een dakkapel, aan zowel de voor- en 

achterzijde. De kamers zijn voor uiteenlopende 

doeleinden te gebruiken, zoals een kinderkamer, 

speelkamer, studeerkamer, fitness kamer, et cetera. 

Beide kamers zijn voorzien van nieuwe, op maat 

gemaakte Top Down Bottom Up plisségordijnen van 

Veneta. Op deze verdieping is de Cv-ketel praktisch 

en onzichtbaar weggewerkt en is er veel bergruimte 

in de verborgen inbouwkasten onder het schuine 

dak en in de ruime slaapkamer aan de voorzijde van 

de woning. Tevens is er nog een bergvliering, zodat 

u geen bergruimte te kort komt!


 


Tuin


De voortuin ligt op het zuidwesten, is voorzien van 

terrastegels en heeft een beschuttende, 

wintergroene heg. De achtertuin, met uitzicht op 

bomen geeft veel privacy en toegang tot het 

achterom via de poort achterin de tuin. Beide tuinen 

zijn voorzien van nieuwe aanplant voor bijen en 

vlinders. In de schuur is ruimte voor fietsen en 

gereedschap. 


De bijzondere kenmerken van deze woning zijn:


- Zeer goed onderhouden woning;


- Centrale ligging nabij winkels, sportvelden en 

scholen;


- Nieuwe luxe badkamer, met Brauer inbouw 

kraaninstallaties, voorzien van vele sanitaire snufjes;


- Voorzijde vanaf elke etage vrij uitzicht naar 

Noordwijk aan Zee, achterzijde vanaf elke etage vrij 

uitzicht over veel groen;


- Uitbouwmogelijkheden aan achterzijde, gehele 

gevel en mogelijkheid van balkon;


- Mogelijkheid tot overkapping met zonnepanelen 

in achtertuin.


 







































































Deze brochure is nauwkeurig en met zorg 

samengesteld aan de hand van gegevens, die aan 

ons zijn verstrekt. Ondanks het bovenstaande 

aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten 

aanzien voor onvolledigheid, onjuistheid of 

anderszins, dan wel de gevolgen ervan en kunnen 

er geen rechten aan worden ontleend.  

issacmakelaardij.nl



WORDT 
DIT JOUW

WONING?

van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl



van Panhuysstraat 70, Noordwijk



issacmakelaardij.nl
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KADASTRALE KAART PERCELEN M1955 & M4339
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Naam kantoor: Issac Makelaardij B.V.                                     Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 1 van 3 
Object: Van Panhuysstraat 70, Noordwijk 
 
 

LIJST VAN ZAKEN,  
BEHORENDE BIJ 
 
Object : Van Panhuysstraat 70, Noordwijk 
Datum : 15-2-2023 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan 
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee 
wordt genomen.  
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Buiten  
 Tuinaanleg/bestrating/beplanting      
 Buitenverlichting      
 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      
 Tuinhuis/buitenberging      
 Vijver      
 Broeikas      
 Vlaggenmast      
 Zonnepanelen      
 Markiezen voor erker voortuin      
 Woning 
 Alarminstallatie      
 Schotel/antenne      
 Brievenbus      
 (Voordeur)bel      
 Rookmelders      
 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      

 Buiten rolluiken openslaande deuren + op 1e etage 
ouderslaapkamer      

 Raamdecoratie Begane grond      

 

- Luxaflex en Vouwgordijnen erker 
- Plisségordijn openslaande deuren 
- Bamboe rolgordijn keuken en 

badkamer/bijkeuken. 
 

     

 Raamdecoratie 1e Verdieping 
 Gordijnrails + duo rolgordijnen ouderslaapkamer      
 Gordijnen ouderslaapkamer      

 Bamboe rolgordijnen badkamer + achter 
slaapkamer      

 Raamdecoratie 2e Verdieping      



 

 
Naam kantoor: Issac Makelaardij B.V.                                     Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 2 van 3 
Object: Van Panhuysstraat 70, Noordwijk 
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Plisségordijnen Voor- en achterslaapkamer 
+ vouwgordijn overloop  

 

     

 Gordijnen openslaande deuren begane grond      
 Vloerdecoratie, te weten 

 Vloerbedekking / laminaat 
1e en 2e verdieping      

 Parket vloer Surinaams hout woonkamer      
 Vul evt. andere zaken in      
 Warmwatervoorziening / CV      
 CV met toebehoren      
 Close-in boiler      
 Geiser      
 Thermostaat      

 Mechanische ventilatie met koolstof sensor + 
afstandsbediening      

 Airconditioning      
 Kokend waterkraan      
 Vul evt. andere zaken in      
 Open haard, houtkachel      
 Open haard zonder toebehoren      
 Allesbrander      
 Elektrische kachels      
 Vul evt. andere zaken in      
 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  
 Keukenmeubel      
 Gaskookplaat      
 Oven/magnetron      
 Vaatwasser      
 Afzuigkap / schouw      
 Koelkast / vrieskast      
 Wasmachine      
 Wasdroger      
 Vul evt. andere zaken in      
 Verlichting, te weten:   
 Inbouwverlichting / dimmers      
 Opbouwverlichting      
 Vul evt. andere zaken in      



 

 
Naam kantoor: Issac Makelaardij B.V.                                     Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 3 van 3 
Object: Van Panhuysstraat 70, Noordwijk 
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   
 Losse kast(en)      
 Boeken/legplanken huiskamer + bijkeuken      
 Werkbank in schuur      
 Vast bureau      
 Losse spiegels      
 Vul evt. andere zaken in      
 Sanitaire voorzieningen  

 Badkamerspiegel met verwarming en 2e 
wandspiegel      

 Wastafelmeubel met granieten wasbak      
 Toiletaccessoires wc rol houders      
 Veiligheidsschakelaar wasautomaat      
 Waterslot wasautomaat      
 Overige losse spiegels in huis      
 Telefoontoestel /-installatie  
 Telefoontoestellen      
 Telefooninstallatie      
 Vul evt. andere zaken in      
 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   
 Radiatorafwerking isolatiefolie (nieuw)      
 Voorzetramen      
 Vul evt. andere zaken in      
 Overige zaken, te weten:   
O Schilderijophangsysteem      
 Vul evt. andere zaken in      
 Vul evt. andere zaken in      
 Vul evt. andere zaken in      
 Vul evt. andere zaken in      

 
Voor akkoord:  Voor akkoord: 
De verkoper(s)  De koper(s 
 
 

  

   
Naam: S.H. Bakker en Y.C.M. Bakker-Koster  Naam:  
Plaats: Noordwijk  Plaats:  
Datum:  Datum: 

 
 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO.  
Copyright VBO 2020, versie 2020_1. 



LOCATIE OP DE KAART

WOON JIJ HIER BINNENKORT?

Noordwijk biedt robuuste duinen, wijdse 

bossen, kleurrijke bloemenvelden en een kust 

met 13 kilometer zandstrand. Ook heeft 

Noordwijk een rijke variëteit aan sfeervolle 

restaurants. Of je nu Nederlandse delicatessen, 

vers gebakken vis, een snelle hap of 

hoogstaand culinair wilt eten, je geniet altijd in 

een ambiance die varieert van gezellige bistro's 

tot bekroonde culinaire keukens. Vaak met 

uitzicht over zee en duinen. Aan en rond de 

boulevards liggen veel restaurants, waarbij alle 

smaken en prijsklassen zijn vertegenwoordigd.





Noordwijk is een internationaal erkende 

heilzame zeebadplaats voor een gezond, 

energiek en vitaal leven.
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EN HIER BETAAL JE NIETS VOOR

van Panhuysstraat 70, Noordwijk



 

  
 
Na de bezichtiging 
Wij ontvangen na de bezichtiging altijd graag een terugkoppeling, zodat wij onze 
opdrachtgever op de hoogte kunnen stellen, ook al heb je verder geen belangstelling.  

Goed voorbereid 
Het kopen van een huis is een grote stap. Je gaat voor niets minder dan het huis van je 
dromen. Als je voor aanvang van het kooptraject je financiering al rond hebt, biedt dat een 
groot voordeel. We brengen je graag in contact met onze partners die een hypotheekadvies 
voor je kunnen opstellen. 

Bieden op de woning 
Een door jou uitgebracht bod is bindend, zowel in woord als geschrift. Wij bespreken het 
uitgebrachte bod met de verkoper en zodra deze het bod accepteert, komt er een 
koopovereenkomst tot stand. Het is belangrijk dat je bij het uitbrengen van het bod ook jouw 
voorwaarden specificeert, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek, roerende 
zaken, verkoop eigen woning et cetera.  

In onderhandeling 
Vaak wordt het door jou uitgebrachte bod niet direct geaccepteerd door de verkoper. Wij 
zullen dan namens de verkoper onderhandelen. De koopovereenkomst komt uiteindelijk tot 
stand als beide partijen het eens zijn met elkaar over de koopsom en de overige 
voorwaarden.  

De koopovereenkomst  
Zodra er sprake is van een koopovereenkomst zullen wij de koopakte opstellen. Deze 
koopakte wordt, na goedkeuring van partijen, ondertekend en naar de notaris gezonden.  

Bij financiering 
Als de gekochte woning gefinancierd wordt, stuur je de getekende koopakte zo snel 
mogelijk naar jouw bank of hypotheekadviseur. Meestal is er nog een taxatierapport nodig. 
We brengen je graag in contact met een onafhankelijke taxateur.  
 
Transportakte  
De notaris maakt een afspraak met partijen om de transportakte te tekenen. Op die datum 
zal dan de feitelijke eigendomsoverdracht plaatsvinden. De notaris zorgt ook voor de 
financiële afwikkeling.   

Overige services  
De (ver)koop is rond? Gefeliciteerd! Nu “alleen nog maar” verhuizen. En bij een verhuizing 
komt veel kijken. Je kunt daarbij wel wat ontzorging gebruiken. Onze partners kunnen je op 
alle vlakken helpen. Hierbij kun je denken aan: 

• Het verkrijgen van een energielabel 
• Een bouwtechnische keuring  
• Verhuizen, ontruimen en de opleveringsschoonmaak  
• Aannemers en schilders 
• Styling en inrichting 

Liever hulp bij iets anders? Met ons grote regionale netwerk helpen wij je graag verder. 
 



INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!
Wij plannen graag een bezichtiging in op een voor jou geschikt moment.

Issac Makelaardij

Jonckerweg 12

2201 DZ

Noordwijk

TEL. 071 7600 360

issacmakelaardij.nl

wonen@issacmakelaardij.nl


