
HOOGDUINWEG 4, DE ZILK

€ 385.000 k.k.

www.hoogduinweg4.nl



Hoogduinweg 4, De zilk

GELEGEN IN HET HART VAN DE BOLLENSTREEK!

Op fraaie locatie aan de rand van De Zilk gelegen, zeer goed onderhouden tussenwoning en een zonnige
achtertuin op het noordoosten en een vrijstaande stenen berging en achterom. De woning is gelegen op een
rustige locatie en heeft aan de voorzijde vrij uitzicht over de bollenvelden. Het duinwandelgebied, strand, zee,
centrum van De Zilk, NS-station Hillegom en de belangrijkste uitvalswegen naar o.a.
Haarlem/Amsterdam/Leiden en Den Haag zijn in de nabijheid.

Indeling:

Entree, hal, toilet met fonteintje. Zeer royale woonkamer met een massief houten eiken pakketvloer en een
nette open woonkeuken met inbouwspots, stenen aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur. De zonnige
achtertuin is op het noordoosten gelegen en beschikt over een stenen berging.

1e Verdieping:
Overloop, eerste royale (ouder) slaapkamer over de gehele breedte aan de voorzijde van het woonhuis met
een vaste kastenwand. De tweede en derde slaapkamer hebben beiden een dakkapel en liggen aan de
achterzijde van het woonhuis. De badkamer is in 2018 geheel gerenoveerd met een tweede toilet, douche,
vaste wastafel en designradiator. De gehele 1e verdieping is voorzien van een laminaatvloer.

2e Verdieping:
Voorzolder met bergruimte, aparte was/stookruimte met aansluiting van de wasmachine en de opstelling van
de CV-ketel (Remeha, uit 2011). Vierde ruime slaapkamer met kastenwand/bergruimte en een grote dakkapel
aan de voorzijde.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte: 119 m², zonder eventuele uitbouw
- Bouwjaar 1978
- Aan de voorzijde een fraai uitzicht over de bollenvelden
- Vier ruime slaapkamers
- De woning is voorzien van dubbel glas
- Zonnige achtertuin op het noordoosten met stenen berging
- Openbaar parkeren voor de deur
- Gunstig gelegen t.o.v. winkels, scholen en overige voorzieningen
- Nabij bos, duinen, strand en diverse uitvalswegen
- Oplevering in overleg

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid 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.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 385.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1978
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 119 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 106 m2

Inhoud 379 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering en mechanische ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2011, eigendom

Kadastrale gegevens

Noordwijkerhout A 3039
Oppervlakte 106 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 39 m2 (7.02m diep en 5.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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