
Pastorie van  Wijkgemeente De Open Hof – Laan van Haagvliet 19 te Voorburg 

                                                                                                                                                                                          

IN EEN ZEER GEWILDE EN PRACHTIG BREED OPGEZETTE STRAAT LIGT DEZE RUIME 

EENGEZINSWONING MET OPEN KEUKEN VOORZIEN VAN INBOUWAPPARATUUR EN 6 SLAAPKAMERS 

VAN CA. 170M2  MET ZONNIGE CA. 9 METER DIEPE ACHTERTUIN GELEGEN OP HET NOORDWESTEN. 

 

De woning ligt zeer centraal, op loopafstand tussen het oude en het nieuwe centrum van Voorburg, 

beide centra hebben winkels voor de dagelijkse boodschappen maar ook kledingwinkels, terrasjes en 

restaurants. Nabij uitvalswegen A4, A13 en A12 en het openbaar vervoer ( bus en trein).  

 

Binnen een straal van 750 meter bevinden zich diverse kind centra , basisscholen  , middelbare 

scholen ( VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium) 

 

Indeling:  

 

Voortuin met pad naar entree van de woning, hal voorzien met meterkast, gang met kast onder de 

trap en toilet. 

 

Sfeervolle woonkamer ca. 10.30 x 3.90 met erker aan de voorzijde en ca. 3.50 meter diepe open 

woonkeuken aan de achterzijde ingericht in hoekopstelling. 

 

Vanuit de woonkamer en de keuken toegang tot de zonnige achtertuin ca. 9.05 x 5.60 die middag- en 

avondzon biedt, in de tuin stenen berging voor alle tuinspullen.  

 

Authentiek geheel doorlopend trappenhuis naar de verdiepingen. 

 

1e verdieping: 

Overloop met toegang tot alle vertrekken voorzien van toilet.  

 

Ruime hoofdslaapkamer ca. 5.10 x 3.65 aan de achterzijde met inbouwkast, die toegang biedt tot het 

zonnige balkon ca. 3.30 x 0.90.  

 

Vanuit zowel de overloop als de slaapkamer aan de achterzijde te bereiken licht betegelde badkamer 

ca. 2.85 x 2.00 voorzien van wastafel, douche in bad en handdoek radiator.  

 

Aan de voorzijde van de woning twee slaapkamers waarvan de grootste ca. 4.55 x 3.65 voorzien is 

van twee ruime bergkasten terwijl de zijslaapkamer ca. 2.90 x 2.00 goed gebruikt kan worden als 

kantoorruimte.  

 

2e verdieping:  

 

Ruime overloop met toegang tot alle vertrekken en via vlizotrap toegang tot de ruime vliering die 

genoeg ruimte biedt voor opslag.  

 

Drie slaapkamers waarvan de grootste ca. 5.75 x 3.30/2.35 aan de voorzijde over de gehele breedte 

van de woning ligt. Aan de achterzijde twee slaapkamers die respectievelijk 3.00 x 2.80 en 3.00 x 2.55 

zijn.  

 

Ook deze etage is voorzien van een badkamer waar naast een wastafel en douche ook de 

wasmachineaansluiting is. 

 

Algemeen : De woning is voorzien van dubbelglas en 11 zonnepanelen  


