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Te koop: 
Karel Doormanlaan 1 Oegstgeest

Vraagprijs € 775.000 k.k.
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Moderne hoekwoning in Oegstgeest
Prachtig in stijl uitgebouwd hoekherenhuis, op een ruime kavel (293 m2) met vrijstaan-
de garage en diverse terrassen.
De woning ligt in een rustige en kindvriendelijke buurt op loopafstand van winkelcen-
trum de Lange Voort waar men de dagelijkse boodschappen doet.
Nagenoeg volledig gemoderniseerd hoekherenhuis. Aangepast naar de wensen van 
deze tijd.
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Kenmerken:
Vraagprijs:     € 775.000 k.k. 

Aanvaarding:     In overleg

Kadastraal bekend:    OEGSTGEEST  C 4497

Bouwjaar:     1954

Perceelgrootte:     293 m2

Gebruiksoppervlak woonruimte:   142 m2

Externe bergruimte:    18 m2

Bruto inhoud:     512 m3

Woningtype:     Hoekhuis

Aantal kamers:    5

Aantal slaapkamers:    4

Aantal badkamers:    2  

 

Buitenruimte:     Voor-, achter- en zijtuin

Parkeren:     Op eigen terrein en garage

Energielabel:      C

Bijzonderheden:     Geisoleerd, zonnepanelen en pelletkachel  
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Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 december 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Oegstgeest
C
4497

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Karel Doormanlaan 1Moderne hoekwoning in Oegstgeest 
Begane grond

Zijentree, royale hal met meterkast, garderobe en gastentoilet met fonteintje. Via de hal toegang tot de L-vor-

mige woonkamer met uitgebouwde keuken met bar en kookeiland. Via de achterpui doorgang naar het fraaie 

terras. De uitbouw is bijzonder vakkundig uitgevoerd.

De zo goed als nieuwe keuken is voorzien van inbouwapparatuur waaronder een magnetronoven en een stoomo-

ven, elektrische kookplaat met ingebouwde afzuiging alsmede een Quooker. Tevens een grote inbouw koelkast 

en vriezer en vaatwasser.

Verdieping

Via het trappenhuis bereikt u de overloop, welke toegang geeft tot drie ruime slaapkamers. De ouderslaapkamer 

is uitgerust met een badkamer en suite met ruime inloopdouche en wastafel. De overige twee kinderkamers be-

schikken over een badkamer met ligbad en wastafel. Tevens is op de overloop een tweede toilet met fonteintje.

Zolder

Via het trappenhuis bereikt u de overloop op de zolder alwaar de was- en droogapparatuur alsmede de CV-in-

stallatie geplaatst is. Aansluitend is er een ruime kamer met een dakkapel aan de achterzijde alsmede een groot 

Velux dakraam aan de voorzijde. Achter de knieschotten is nog opbergruimte aanwezig.

Buitenruimte

De garage is geschikt voor het stallen van een auto alsmede fietsen. Het oprijpad is tevens geschikt voor het 

stallen van een auto. In de garage is elektra aanwezig.

Tussen de garage en de achtergevel is een heerlijk terras welke in verbinding staat met de ruime open keuken. 

Kortom een heerlijk familiehuis.

Bijzonderheden

Het huis bevindt zich in goede staat van onderhoud, het schilderwerk is recentelijk uitgevoerd. De tuin is fraai 

aangelegd en gunstig gelegen op de zon (altijd wel zon gedurende de dag).

De begane grondvloer is vervangen door composietbalken met isolatie en water/luchtdicht (compofloor).

Alles is dubbel glas en de huidige eigenaar heeft het huis zo milieuvriendelijk als mogelijk gemaakt. Tevens zijn 

er acht zonnepanelen (390 KW) op het dak geplaatst welke een vermogen leveren van ca 2500 tot 3000 kWh per 

jaar. In de woonkamer is een pelletkachel geplaatst welke feitelijk de gehele begane grond verwarmt. De kachel 

is ter overname beschikbaar. De cv ketel is nu 3 jaar oud en kent label A.

Mocht er behoefte zijn aan het creëren van nog een kinderkamer dan kan dat op de zolderkamer door middel van 

het aanbrengen van een dakkapel aan de voorzijde. Hierdoor zal het oppervlak vergroot worden en de bestaande 

kamer in twee gesplitst kunnen worden.
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Plattegrond situatie Plattegrond begane grond
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Plattegrond verdieping Plattegrond zolder



Regio Den Haag, Wassenaar
Conduct Vastgoed B.V.  
Langstraat 23
2242 KJ Wassenaar
Telefoon 070 3310536
info@conductvastgoed.com
www.conductvastgoed.com 

Regio Bollenstreek, Leiden en Noord-Holland    
Conduct Vastgoed B.V.
Herenweg 96    
2361 EV Warmond     
Telefoon 071 3019121      
info@conductvastgoed.com    
www.conductvastgoed.com    


