
Arentsburghlaan 118 
2275 TV Voorburg

Vraagprijs 
€ 1.275.000,- k.k.

www.livemakelaars.nl

www.livemakelaars.nl

Bekijk deze 

woning LIVE 

op Facebook



LIVE makelaars
Wat onze verkoopservice in het kort inhoudt: géén onoverzichtelij-
ke en dure courtagekosten maar heldere, voordelige tarieven  met 
flexibele startpakketten die op uw wensen zijn afgestemd. Onze 
unieke verkoopmethode maakt slim gebruik van Facebook. De eerste 
bezichtiging van uw woning doen wij helemaal LIVE met Facebook, 
een relatief onbekende maar zeer effectieve manier om uw woning 
razendsnel onder de aandacht van woningzoekenden te brengen. 
Kijkers kunnen hierdoor direct uw woning online bezichtigen en op 
hetzelfde moment vragen stellen. Uiteraard brengen wij uw woning 
(afhankelijk van uw wensen) ook op de traditionele manier onder de 
aandacht via de bekende websites waaronder Jaap.nl, Funda.nl en 
Huislijn.nl. We bieden een heldere presentatie van uw woning, met 
professionele fotografie en overzichtelijke plattegronden.
 

LIVE Woning bezichtigingen: hoe werkt dat dan?
We zijn gespecialiseerd in de moderne marketingtechnieken van Fa-
cebook en maken gebruik van de nieuwste mogelijkheid: de LIVE 
Facebookbezichtiging! Hierdoor hoeft u niet voor elke eerste ori-
enterende bezichtiging uw huis aan kant te maken. Wij plaatsen op 
Facebook een advertentie met een vooraankondiging, datum en tijd-
stip waarop wij uw woning LIVE zullen laten zien. Zo kan een poten-
tiële koper uw woning thuis of onderweg al bekijken. Deze beelden 
blijven hierna beschikbaar en geïnteresseerden kunnen het online 
terugkijken. Wij ervaren dat veel woningzoekenden een drukke baan 
en vele sociale bezigheden hebben. Hierdoor nemen zij minder tijd 
om woningen te bekijken. Met deze LIVE opname bezichtiging kun-
nen zij online de woningbezichtiging meemaken. Iemand die hierna 
een afspraak maakt, is zeker zeer geïnteresseerd in uw woning! Een 
afspraak welke ontstaat na het bekijken van de LIVE bezichtiging is 
zodoende al een tweede bezichtiging.

De voordelen:
● LIVE makelaars: actief op zoek naar de potentiële koper(s)
● Minder vaak uw huis aan kant maken voor bezichtigingen
● Lage kosten en deskundige begeleiding bij aankopen & verkopen 
 van woningen! 
● Tevreden klanten en optimale service en dienstverlening 
● Ook bereikbaar en beschikbaar in de avonduren en weekenden  
● Unieke moderne tools om uw woning onder de aandacht te 
    brengen bij potentiële kopers
● Bezichtigingen die volgen op het bekijken van de LIVE  
 opgenomen video zijn veelal serieuzer; kijkers zijn dan echt  
 geïnteresseerd in de woning

info@livemakelaars.nl

www.livemakelaars.nl

+31 (0)6 51 53 05 35

Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk

+31 (0)70 820 99 19

 
Uw makelaar voor aan- en verkoop van uw woning.



TE KOOP

Geografisch ligging van de 
woning in de wijk:

Wijk: Voorburg West

Soort wijk: Hadriani Park / hoger segment wijk

Buurt kenmerken: 5 minuten fietsen naar het centrum van Voorburg en Oud Rijswijk, nabij 
de vliet gelegen in het rustige Hadriani park welke in de avond wordt afgesloten 

Nabij winkelcentra: Buurtwinkels nabij en supermarkten in het centrum van Voorburg / Rijswijk

Basisscholen en voorgezet onderwijs: Zie onderstaande kaart

Aantal kamers: 4 kamer waarvan 3 slaapkamers

Aantal toiletten: 2

Tuin / Balkon / Dakterras Riant dakterras van ca. 103 m2  gelegen rondom (dus altijd wel zon)

Woonoppervlakte: ca. 208 m² 

Inhoud: ca. 659 m3

Kenmerken: Arentsburghlaan 118 te Voorburg

Inhoud:

• Kenmerken

• Geografische ligging

• Omschrijving

• Foto’s

• Lijst van Zaken

• Plattegronden

• Kadastrale Kaart

• Energielabel (indien aanwezig)

Geografische ligging:

TE KOOP



Arentsburghlaan 118, 2275 TV te Voorburg 

Wonen op een prestigieuze toplocatie in 

Voorburg? Laat me u meenemen...

U komt met uw auto aanrijden over de 

Arentsburghlaan en rijdt door de impo-

sante toegangspoort van de 2 hectare 

omvattende Buitenplaats Hadriani bin-

nen om aan te komen bij het beveiligde 

luxe appartementencomplex. U parkeert 

uw auto in uw eigen afsluitbare en op 

afstand bedienbare dubbele garagebox, 

en met de lift komt u in de gemeenschap-

pelijke hal van de 3e etage waar u het 

penthouse binnentreedt. De hoogwaar-

dige Spaanse lichte natuurstenen vloer 

met vloerverwarming treft u door het 

gehele penthouse aan. 

Startende vanuit de gang, na de entree, 

ligt aan uw rechterhand een ruime 

entreehal waaraan de garderobe grenst. 

Deze hal biedt ook toegang tot de riante 

masterbedroom, de zeer luxe badkamer 

met dubbele regendouche en smaakvolle 

luxe brede dubbele wastafels vervaar-

digd uit composiet. Tevens aan de hal de 

toegang tot de 2e slaapkamer, welke op 

dit moment gebruikt wordt als walk in 

closet. De brede gang met toilet brengt 

u naar de woonkamer, waar u ook plaats 

kunt nemen aan de bar van het kookei-

land in de moderne open keuken of op 

het aaneengesloten overdekte terras. Na 

een drukke dag is het een welverdiende 

belevenis om te genieten van het uitzicht 

over een schitterend onderhouden park. 

De daarboven gelegen top etage biedt u 

alle mogelijkheden tot ontspanning; lees 

in alle rust een boek, geniet bij de recent 

aangebrachte moderne open haard, of 

kijk ontspannen TV. Ook stelt deze heer-

lijke woonruimte u in staat er ongestoord 

te werken. De meerdere toegangsdeuren 

brengen u naar het riante dakterras dat 

rondom het appartement loopt. Het is 

goed vertoeven op het dakterras van ca. 

103 m2 wat u een wijds uitzicht geeft op 

meerdere delen van het park en ook pri-

vacy biedt. 

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om de 

bovenste etage te betreden via de extra 

toegangsdeur. Indien gewenst kunnen 

wonen en werken zeer eenvoudig gecom-

bineerd worden. De slaapkamer op deze 

etage zou kunnen fungeren als een werk-

kamer, zonder enig verlies van privacy. In 

dit geval biedt de aparte entree mogelijk-

heden voor zakelijke aftrekposten.



Indeling:

Entree voorzien van brievenbussen, bellentableau, 

lift en trappenhuis. Trap en lift naar de etages. 

Hoogwaardig afgewerkt penthouse van ca. 208m² 

met onder andere een spaanse lichte natuursten-

nen vloer met vloerverwarming. Entree appar-

tement: grote hal met videofoon, meterkast en 

bergruimte, brede gang met toilet met fontein, 

ruime lichte woonkamer met moderne open keu-

ken voorzien van inbouwapparatuur (afzuigkap, 

inductiekookplaat, heteluchtoven/magnetron, een 

stoomoven, koel-/vriescombinatie, afwasmachine). 

De 2 slaapkamers betreedt u vanuit de hal bij 

binnenkomst, de masterbedroom is ruim en geeft 

toegang tot de zeer luxe badkamer, met dubbele 

regendouche, brede wastafel met twee kranen. 

Op de bovenliggende etage vindt u een L vormige 

2e woonkamer en een 3e slaapkamer waar tevens 

het leidingwerk voorbereid is voor een douche. U 

kunt de bovenste etage ook betreden via de extra 

toegangsdeur. 

Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte ca. 208 m2, inhoud ca. 659 m3 

- Vloerverwarming in het gehele appartement 

- Woning is voorzien van dubbel glas

- Dak en vloer geïsoleerd

- Riant dakterras 103 m2

- Afsluitbare dubbele garagebox en een extra sepa-

rate berging in de ondergelegen parkeergarage 

- Cv-ketel type Intergas 2010

- De V.V.E. is actief en de maandelijkse bijdrage is € 

315,08 (appartement en parkeerplaats, incl. opstal-

verzekering) 

- De bijdrage parkvereniging bedraagt thans € 61,= 

per maand

- Het omringende Hadriani park is na 18:00 uur en 

in het weekend afgesloten 

- Spaanse lichte natuurstennen vloer met vloerver-

warming met geluidsdempemde ondervloer door 

het gehele appartement

- Oplevering in overleg

* Eigen grond

Alle 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. 
De aangeboden informatie is een uitnodiging voor een bezichtiging aanvraag of het doen van een bod. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. De woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetin-
structie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een 
meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben laten 
opgemeten, wordt noch door LIVE makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor 
afwijkingen in de opgegeven maten. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de opgegeven maten te (laten) 
controleren”.



Arentsburghlaan 118, 2275 TV te Voorburg 

Living at a prestigious prime location in 

Voorburg? Close your eyes, and let me 

stir your imagination... You drive your car 

along the Arentsburghlaan and pass the 

imposing entrance gate to enter the 2 

hectare Hadriani estate and arrive at the 

secured luxurious apartment complex. 

You park your car in your own lockable 

and remote controlled double garage, the 

elevator then takes you to the communal 

hallway on the third floor where you 

enter the penthouse. The whole pen-

thouse has a high-quality Spanish bright 

coloured stone floor with under floor 

heating.

Beginning in the hallway, you will find 

a spacious entrance hall on your right 

with an adjacent cloakroom. This hall 

also provides access to the generously 

proportioned master bedroom, the very 

luxury bathroom with a double rain sho-

wer and tasteful high-end large double 

washbasins, made of composite. The hall 

also gives access to the second bedroom, 

that is presently used as a walk-in closet. 

The wide hallway takes you to the living 

room, where you can also sit at the bar 

of the kitchen island in the modern open 

plan kitchen or on the adjacent covered 

terrace. It is a well-deserved experience 

at the end of a busy day to enjoy the 

views over the beautiful maintained park. 

The above top floor offers you many 

possibilities for relaxation; quietly read a 

book, enjoy sitting around the recently 

fitted modern fire place, or relax while 

watching TV. This wonderful living area 

also enables you to work undisturbed. 

Various access doors bring you to the 

spacious roof terrace that surrounds 

the apartment. It is nice to relax on the 

approximately 103 m² roof terrace that 

provides you with a sweeping view over 

several parts of the park while also provi-

ding privacy.

It is also possible to enter the top floor 

by means of an extra access door. Living 

and working can be easily combined, if so 

desired. The bedroom on this floor could 

act as office space, without any loss of 

privacy. In this scenario, the separate 

entrance offers possibilities for commer-

cial deductions.



Layout:

Entrance with letter boxes, phone platform, 

elevator and staircase. Stairs and elevator to 

the different floors.  High quality penthouse of 

approximately 208 m² with amongst others a 

Spanish bright coloured stone floor with under 

floor heating. Entrance apartment: large hall with 

videophone, meter box and storage pace, wide 

hallway with toilet with fountain, spacious bright 

living room with a modern open plan kitchen with 

built in appliances (extractor, induction cooker, 

oven/microwave, a steam oven, fridge/freezer, 

dishwasher). You enter the two bedrooms from 

the entrance hall, the master bedroom is spacious 

and has access to a very luxury bath room, with 

double rain shower, large wash basin with two 

taps. The floor above has a L shaped second living 

room and a third bedroom, where pipework for a 

shower has already been prepared.  You can also 

access the top floor via the extra door. 

Particulars:

- Living area approx. 208 m², volume in cubic 

metres approx. 659 m³ freehold

– Under floor heating throughout the apartment

– Double glazing throughout

– Floor and roof insulated

– Large roof terrace 103 m²

– Lockable double garage and separate storage 

space in the underground car park

- CV-boiler type Intergas 2010

– An active V.V.E. (owners association) monthly 

contribution € 315.08 (apartment and parking 

space incl. home insurance)

– The contribution for the park association is cur-

rently € 61.00 per month

– The surrounding Hadriani park is closed after 

18:00 hours and during the weekend

– Spanisch bright stone flooring with under floor 

heating and sound absorbing underfloor throug-

hout the entire apartment 

–Available in consultation

All information is compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incom-
pleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. The information offered is an invitation for a 
viewing request or making an offer. All specified sizes and areas are indicative. The property has been measured 
using the Measurement Instruction, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measure-
ment Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication 
of the usable area. The Measurement Instruction does not fully exclude differences in measurement results, for 
example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement. 
Although we have carefully measured the property, neither LIVE brokers nor the seller accept any liability for 
deviations in the specified sizes. Buyer is given the opportunity to (have checked) the specified sizes “.







 

 































 



















Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: geron

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 augustus 2017
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
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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NEN 2580 MEETRAPPORT 
 

© 2018 – HouseVertising Vastgoedmarketing 

 
 
 
 

 
 
 
Object type   Woning 
Adres    Arentsburghlaan 118 
Postcode/Plaats  2275 TV Voorburg 
 
 
Datum meetopname  19-05-2018 
Datum meetrapport  22-05-2018 
Meetrapportnummer  HV-2018-5/092 
Meetcertificaat Type A Op locatie gecontroleerd en ingemeten 
Status    Definitief 
 
 
Opdrachtgever  Live Makelaars  
Adres    Geestbrugkade 35 
Postcode/Plaats  2281 CX Rijswijk 
 
 
 



 
NEN 2580 MEETRAPPORT 
 

© 2018 – HouseVertising Vastgoedmarketing 

 
 
Informatie bij het rapport 
 
HouseVertising heeft dit NEN 2580 meetrapport samengesteld waarin de gebruiksoppervlaktes 
gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven. Ondanks dat dit rapport met 
de meeste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de gebruiksoppervlakte en 
plattegronden geen rechten worden ontleent. 
 
 
Verantwoording Meetrapport NEN 2580 
 
• De meting heeft op bovenstaande datum plaatsgevonden, waarbij de maatvoering 

van alle ruimtes zijn nagemeten en gecontroleerd op gebruiksfunctie; 
• Indien de woningscheidende wand wordt gedeeld met een naastgelegen 

binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden; 
• Op verdiepingen met een schuine daklijn, wordt rekening gehouden met een 

stahoogte van < 1,50 meter. 
 
 
Vastgestelde vloeroppervlakten en inhoud 
 
Bruto vloeroppervlakte – Woning      228,0 m² 
Bruto vloeroppervlakte – Geheel Perceel     271,0 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Wonen      207,5 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Overige inpandige ruimte(n)     0,0 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Gebouwgebonden buitenruimte  103,0 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Externe bergruimte(n)    36,9 m² 
Bruto inhoud – Woning        658,5 m³ 
Bruto inhoud – Geheel Perceel       783,0 m³ 
 
 
Amsterdam, 22 mei 2018 
 
 
 
B.A. Mac Donald 
HouseVertising Vastgoedmarketing 


