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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1979


eengezinswoning


5


394 m³


113 m²


120 m²


-


-


6 m²


-


gedeeltelijk dubbel glas



Omschrijving
Virulystraat 27 Woubrugge




Op rustige locatie, kindvriendelijke locatie aan autoluwe weg gelegen tussenwoning (circa 113 m2 
woonoppervlakte) met voor- en achtertuin (noord/oostzijde circa 9.0 m diep), stenen berging en 
achterom. De woning is gunstig gelegen centraal in het dorp met enkele voorzieningen in de 
omgeving o.a. supermarkt, sportfaciliteiten/recreatiegebied en basisschool.




Gelegen in het Groene Hart nabij steden als Alphen aan den Rijn en Leiden. Op circa 30 minuten 
rijden van Amsterdam (Schiphol), Den Haag en Utrecht.




De woning gebouwd in 1979 en voorzien van dubbele beglazing.




Indeling:

Entree, meterkast met meterkast, ruime en lichte woonkamer (circa 30 m2 exclusief keuken en 
circa 37 m2 inclusief open keuken) met parketvloer. Open keuken in L-opstelling v.v. diverse 
apparatuur. Tweede hal en toilet (vrijdragend) met fontein.




1e etage:

Overloop, 3 slaapkamers (afmetingen circa 5.0 x 3.86, 3.25 x 2.86 en 3.25 x 2.12 m) v.v. laminaat 
vloeren en badkamer met ligbad, toilet, design-radiator en wastafel.




2de etage:

Voorzolder met WMA en CV-opstelling. Slaapkamer (afmetingen circa 4.45 x 2.77 m) met 
veluxraam, berging en laminaat vloer.




Algemeen:

CV Intergas HR 2006

Woonoppervlakte: circa 113 m2

Grondoppervlakte 120 m2 eigen grond

Inhoud circa 394 m3

Stenen berging circa 2.84 x 2.27 m
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Heeft u

interesse?




Deze informatie is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 

gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


