





Goed onderhouden vooroorlogse 
woning met zonnige achtertuin.




Daarnaast heeft de woning een 
perfecte ligging. 

VORSELENBURGSTRAAT 36

2405 XK ALPHEN AAN DEN RIJN

€ 299.000 K.K.



INLEIDING

VORSELENBURGSTRAAT 36, 2405 XK ALPHEN AAN DEN RIJN


Goed onderhouden vooroorlogse woning met zonnige achtertuin. Daarnaast heeft de woning 
een perfecte ligging. 




Basisscholen, kinderopvang, horeca en het centrum zijn op loopafstand van de woning te 
vinden. Daarnaast bevindt deze woning zich vlakbij het Alphense centrum met onder andere 
bioscopen, theater, diverse winkels, supermarkten, horecavoorzieningen en meer. 




Het NS-station ligt op enkele minuten fietsen van de woning met verbindingen naar Leiden, 
Utrecht, Woerden en Gouda. Ook is hier het busstation met een directe bus naar Schiphol. 
Ook zijn de uitvalswegen N11 en N207 op vijf minuten met de auto te vinden.




LIGGING EN INDELING

VORSELENBURGSTRAAT 36, 2405 XK ALPHEN AAN DEN RIJN


Begane grond

Entree, meterkast, trapopgang naar de 1e 
verdieping en toegang tot de woonkamer. 
Aan de voorzijde is de lichte woonkamer 
met grote raampartij gelegen.  De 
gezellige woonkeuken bevindt zich aan de 
achterzijde van de woning. De keuken is 
van robuust eiken met een prachtig stoer 
granieten aanrechtblad, 5 pits 
gaskooplaat, combioven, afzuigkap en 
vaatwasser.




Tevens zijn het toilet en de badkamer ook 
aan de achterzijde gelegen. 

Vanuit de woonkeuken bereikt u de 
tussenhal met toegang tot toiletruimte, 
de praktische bijkeuken met aansluiting 
voor de wasmachine en de berging.




Via de berging betreedt u de zonnige 
achtertuin waarvan een gedeelte is 
overkapt.
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LIGGING EN INDELING

VORSELENBURGSTRAAT 36, 2405 XK ALPHEN AAN DEN RIJN


1e Verdieping

De overloop is voorzien van daglicht 
middels een lichtkoepel en een grote 
vaste kast. 




De badkamer met dakraam is voorzien 
van een wastafel in meubel, ligbad, 2e 
toilet, designradiator en een kast met cv-
opstelling.




De ouderslaapkamer is gelegen aan de 
achterzijde met zicht op uw tuin. 
Daarnaast bevinden zich nog 2 
slaapkamers aan de voorzijde.




2e Verdieping

Bergvliering met groot Velux dakraam, te 
bereiken middels een losse trap.
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Overdracht

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1926

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 97 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 97,05 m²

Inhoud 356 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

7,28 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Noorden

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

KENMERKEN




CV ketel Vaillant

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2001

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Prins Hendrikstraat 91

2405 AH Alphen aan den Rijn


0172-245902

info@benlvastgoed.nl


