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Molenlaan 86a 

Honselersdijk 
 

Goed onderhouden vrijstaande woning met maar liefst 6 slaapkamers en een 

prachtige zonnige achtertuin. In de tuin is een veranda aanwezig waar u heerlijk 

kunt zitten en voor optimale ontspanning kunt u plaatsnemen in de jacuzzi! De 

woning is van vele gemakken voorzien. 

Er zijn 4 parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig en winkelvoorzieningen zijn 

nabij gelegen.   
 

 

Vraagprijs: € 698.000,- k.k. 

Oplevering: in overleg 
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Indeling woonhuis:  

Entree via de voorzijde van de woning naar hal met toilet, meterkast en trapopgang. 

Toegang tot de royale woonkamer met aan de achterzijde gelegen open keuken en 

aangrenzende bijkeuken. Aan de linkerzijde van het entree is een slaap-/hobbykamer gelegen. 

1e verdieping met overloop, 4 slaapkamers, toilet en badkamer. 

2e verdieping is te bereiken via een vaste trap, naar een grote overloop, 6e slaapkamer en een 

technische ruimte. 
 

Tuin: 

Voortuin met groenborders, bestrating, grindpad en oprit met 4 parkeerplaatsen. 

De royale achtertuin van ca. 180 m2 is zonnig gelegen op het zuidwesten. De tuin is voorzien 

van natuurstenen terras, groenborders, kraantje, grindpad en toegang middels een hekwerk 

naar de voorzijde van de woning. 

Tevens is er een veranda aanwezig met een naastgelegen houten berging. De veranda is een 

heerlijke zit plek met opties zoals Blu-ray tv scherm, dvd-systeem en warmtelampen; ideaal 

voor een avondje voetbal kijken of een film tijdens een zwoele zomeravond. 

De veranda is voorzien van een jacuzzi, composiet vlonderplanken en tv-aansluiting. 
     

 Bijzonderheden: 

• Ruime en lichte woonkamer van ca. 44 m² met plavuizen vloer, open haard, openslaande 

deuren naar- en vrij zicht op de tuin. 

• Royale keuken voorzien van kastjes, lades, 5 pits inductie kookplaat met afzuigkap, 

spoelbak met mengkraan, vaatwasser, vriezer, koelkast, combimagnetron, carrouselkast, 

inbouwverlichting, toegang tot de bijkeuken en openslaande deuren naar de tuin. 

• De begane grond is grotendeels voorzien van vloerverwarming. 

• Het ruime toilet in de hal is half betegeld, v.v. zwevend closet en wasbakje. 

• Royale slaap-/hobbykamer van ca. 18 m2 met inbouwkast, plavuizen vloer met houtdesign 

en deur naar de tuin. 

• Op de eerste verdieping is geheel voorzien van een laminaat vloer. 

• De slaapkamer aan de linkerzijde betreft de ouderslaapkamer van ca. 19 m2, welke is v.v. 

een vaste kast met schuifdeuren en inbouwverlichting. 

• De badkamer is ca. 6,3 m², volledig betegeld en voorzien van een douchehoek, dubbele 

wastafel met meubel, kastjes, ligbad en een designradiator. 

• De slaapkamers aan de voorzijde zijn ca. 8,6 en 12 m². 

• Op de overloop is een 2e toilet aanwezig. 

• De 4e slaapkamer op deze verdieping is ca. 12 m² en v.v. voldoende bergruimte en een 

afgesloten wasruimte (van ca. 3 m2). In de wasruimte is tevens de mechanische ventilatie 

en de cv-ketel opgesteld. 

Bouwjaar ca. 2004 Aantal kamers 7 Woonopp. ca. 161 m² 

Inhoud ca. 627 m³ Perceelopp.         508 m² Postcode 2675 CG 

mailto:info@vanleerdammakelaardij.nl


 

 VAN  LEERDAM  MAKELAARDIJ EN ADVIES BV 

 

 Fluitekruid 64 te Den Hoorn 

Tel: 015-2573898 

info@vanleerdammakelaardij.nl 

www.vanleerdammakelaardij.nl 

  

Bijzonderheden vervolg:  

• De verwarming en warmwatervoorziening lopen via een combiketel Remeha (2017). De 

verwarming wordt centraal gestuurd, o.a. op basis van meting van de temperatuur van het 

retourwater. 

• De 2e verdieping is te bereiken via een vaste trap en geheel voorzien van tapijt.  

• Aan de achterzijde is een kleine slaapkamer gelegen met 2 dakramen. De woonoppervlakte 

betreft ca. 4,3 m2, de vloeroppervlakte is echter groter; ca. 9,7 m2. 

• Op de overloop is een Velux dakraam en bergruimte aanwezig. 

• Aan de voorzijde is een technische ruimte gelegen met een uitgebreide patchkast voor o.a. 

de lichtschakeling in de woning. 

• De woning is gebouwd met betonnen vloeren en de woning is volledig geïsoleerd. 

• Rondom hard houten kozijnen met dubbel glas (v.v. suskasten) en het pand verkeert in een 

goede bouwkundige conditie. 

• De dakpannen zijn recent gereinigd en het schilderwerk is goed onderhouden. 

• De meterkast heeft 16 groepen, aardlekschakelaars en krachtstroom. 

• Uitgebreid alarmsysteem welke tevens is aangesloten op de ruitbreukmelders, rolschermen 

en rookmelders. 

• Het betreft een object met eigen grond, met een totale perceeloppervlakte van 508 m². 

Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Naaldwijk, sectie B, nummer 3423, groot 4 

are en 70 centiare en nummer 3424, groot 38 centiare. 

• Diverse winkelvoorzieningen liggen op fietsafstand. 

• Bereikbaarheid middels N-wegen naar de A4 is goed. 

Wij nodigen u van harte uit om de heerlijke tuin en ruime woning zelf te komen 

bekijken! Wij leiden u graag rond tijdens een bezichtiging. 
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 Roerende zakenlijst Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Buiten  

 Tuinaanleg/bestrating/beplanting      

 Buitenverlichting      

 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      

 Tuinhuis/buitenberging      

 Vlaggenmast      

 Jacuzzi      

 Woning 

 Alarminstallatie      

 Schotel/antenne      

 Brievenbus      

 (Voordeur)bel      

 Rookmelders      

 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      

 Screens       

 Rolluiken/zonwering buiten; rondom      

 Zonwering binnen bij Veluxramen      

 Vliegenhorren      

 Raamdecoratie, te weten 

 Gordijnrails      

 Gordijnen      

 Rolgordijnen      

 Vitrages      

 Jaloezieën / lamellen      

 Vloerdecoratie, te weten 

 Vloerbedekking / linoleum      

 parketvloer/laminaat      

 Warmwatervoorziening / CV      

 CV met toebehoren      

 Close-in boiler      

 Geiser      

 Thermostaat      

 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling      

 Airconditioning      

 Quooker      

 Open haard, houtkachel      

 Open haard zonder toebehoren      
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 Roerende zakenlijst Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Allesbrander      

 Kachels      

 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  

 Keukenmeubel      

 Combimagnetron      

 Inductie kookplaat      

 Oven      

 Vaatwasser      

 Afzuigkap / schouw      

 Koelkast / vrieskast      

 Wasmachine      

 Wasdroger      

 Verlichting, te weten:   

 Inbouwverlichting / dimmers      

 Opbouwverlichting      

 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   

 Losse kast(en)      

 Boeken/legplanken      

 Werkbank in schuur / garage      

 Vast bureau      

 Spiegelwanden      

 Sanitaire voorzieningen  

 Badkameraccessoires      

 Wastafel(s)      

 Toiletaccessoires      

 Veiligheidsschakelaar wasautomaat      

 Waterslot wasautomaat      

 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   

 Radiatorafwerking      

 Voorzetramen      

 Isolatievoorzieningen      

 Overige zaken, te weten:   

 Tuinberegening      
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Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. 
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