
Thierenskade 94 
2282 XW Rijswijk

Vraagprijs 
€ 375.000,- k.k.

www.livemakelaars.nl

www.livemakelaars.nl

Bekijk deze 

woning 



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, een zeer 
effectieve manier om uw woning razendsnel onder de aandacht van 
woningzoekenden te brengen. Kijkers kunnen hierdoor direct uw wo-
ning online bekijken. 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.
 

Woning bezichtigingen: hoe werkt dat.
We zijn gespecialiseerd in de moderne marketingtechnieken van Fa-
cebook. Wij plaatsen op Facebook een advertentie met een voor-
aankondiging, datum en tijdstip waarop de woning online staat. We 
houden rekening met de covid regels en plannen apparte afspraken 
in voor bezichtigingen.

De voordelen:
● LIVE makelaars: actief op zoek naar de potentiële koper(s)
● Veiligheid tijdens de bezichtigingen (Mondkapje verplicht,  
     zolang de covid zwaar aanwezig is in het land, zelf meenemen!)
● 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: Bomenbuurt  

Soort wijk: Woonwijk 

Buurt kenmerken: Rustige omgeving

Nabij winkelcentra: Winkels; Ravesteijnplein en Oud Rijswijk in de buurt 

Basisscholen en voorgezet onderwijs: In de directe omgeving aanwezig

Aantal kamers: 6 kamers (4 slaapkamers)

Aantal toiletten: 2

Tuin / Balkon: Balkon van ca. 3 m2 + Terras ca. 11 m2

Woonoppervlakte: 115 m² 

Perceelgrootte: NVT bij een appartementsrecht (m²)

Inhoud: 358 m³

Bouwjaar ca. 1935

Kenmerken: Thierenskade 94, 2282XW Rijswijk

Inhoud:

• Kenmerken

• Geografische ligging

• Omschrijving

• Foto’s

• Plattegronden

• Meetrapport

• Kadastrale Kaart

• Lijst van Zaken en Energielabel

Geografische ligging:

TE KOOP



Thierenskade 94, 2282 XW Rijswijk 

Toplocatie! Dit jaren dertig dubbel 

bovenhuis met balkon en ruim terras aan 

de Thierenskade is uniek gelegen; aan de 

rand van de groenrijke Bomenbuurt met 

vrij uitzicht over de Vliet en de Singel 

nabij het park. Van zo’n uitzicht geniet 

je elke dag! Heerlijk na het werk even 

wandelen in het park of langs de Vliet 

en genieten van de bootjes die dagelijks 

voorbij komen of maak ook een ritje 

op de fiets langs de Vliet; een geweldig 

uitje om te doen. Ook het winkelcen-

trum Oud Rijswijk en buurtwinkels zijn 

op loopafstand gelegen, handig voor de 

boodschappen en het centrum van Den 

Haag is met openbaar vervoer binnen 

15min bereikbaar. 

Indeling:

Open portiek, trap naar eerste verdie-

ping, hal, meterkast en trap naar de 

tweede verdieping.

Woonetage

De gang  op de tweede verdieping biedt 

toegang tot alle vertrekken, een toilet, 

trap naar de derde verdieping en eerste 

slaap/werkkamer met extra opberg-

ruimte onder de trap. Het appartement 

beschikt over een aangenaam ruime 

woonkamer met veel lichtinval en heeft 

nog de karakteristieke jaren ‘30 en 

suite schuifdeuren met glas in lood en 

vaste kastruimten en de plafond lijsten 

rondom. Deze etage is voorzien van een 

warme donkerkleurige laminaatvloer en 

openslaande deuren naar het balkon dat 

ook vanuit de keuken te bereiken is. De 

gemoderniseerde keuken is netjes afge-

werkt en voorzien van een tegelvloer, 

een fraai keukenblok met een 4-pits 

gaskookplaat, vaatwasser, spoelbak en 

een afzuigkap. De gesloten keuken ligt 

aan de achterzijde van de woning  en 

houdt daardoor de kookluchtjes prettig 

in de keuken. Aangrenzend is de en suite 

eetkamer.

 

Slaapetage

Vanuit de centrale hal op de derde ver-

dieping treft u de deels betegelde bad-

kamer met een ligbad met douche, was-

tafelmeubel met verlichting, wasmachine 

aansluiting en handdoekradiator. Op 

zowel de tweede als de derde verdieping 

heeft u de beschikking over een separaat 

toilet. Deze woning heeft maar liefst vier 

slaapkamers waarvan er een slaap/werk-

kamer op de woonetage is gelegen (ca. 

8 m2)  en drie goede slaapkamers op de 

bovenste etage (ca. 14 m2, 14 m2 en 8 

m2). 



Extra opbergruimte op de zolder en 

vliering over de volle breedte van de 

woning met opstelplaats CV-ketel welke 

bereikbaar met een vlizotrap vanuit de 

overloop.

Balkon en Terras!

In de middag en de avond kunt u genie-

ten van de zon op het balkon van bijna 

3 meter breed. Het balkon grenst aan de 

eetkamer en de keuken en is gesitueerd 

op het zuidwesten.Tevens is er een ver-

dieping hoger een geweldig terras waar 

u op de ligstoelen heerlijk kunt genieten 

van de zon en op oudejaarsavond van 

het overweldigende vuurwerk. Het dak 

boven de slaapkamers is vlak en kan 

gebruikt worden voor extra terrasaanleg 

(een paar hiervan zijn al gerealiseerd in 

de naaste omgeving, dus een verguning 

is zo geregeld) of gezien de ligging kan 

dit ook als basis voor het plaatsen van 

zonnepanelen gebuikt worden.

 

Omgeving

Het winkelcentrum Oud Rijswijk bevindt 

zich op loopafstand, hier vindt u elke 

zaterdag de wekelijkse versmarkt. Ook 

op loopafstand, maar dan de andere 

kant op, zijn de buurtwinkels en een 

supermarkt op het Ravesteijnplein. In de 

directe omgeving zijn meerdere basis-

scholen, sportgelegenheden en de popu-

laire speeltuin Inter Amicos te vinden. De 

openbaar vervoer verbindingen zijn uit-

stekend en ook de snelwegen A4, A12 en 

A13 zijn goed bereikbaar. Echt een zeer 

geliefde, ideale woonomgeving!



Bijzonderheden:

• Woonoppervlakte ca. 115 m2

• Inhoud ca. 358 m3

• Bouwjaar 1935

• Energie label D 

• Actieve VVE € 50,- per maand incl.  

opstalverekering.

• c.v. ketel Thermomaster  VR 24TI bj 2010;

* kunstof kozijnen met dubbelglas 

• Voor indeling en maatvoering zie plattegron-

den

• elektra 6 groepen, 1 aardlekschakelaar 

• balkon en teras gelegen op het zuidwesten 

• loopafstand van het Zuiderpark en supermark-

ten (AH, Jumbo, etos)

• Vanwege het bouwjaar is de materialen- en 

ouderdomsclausule van toepassing 

• parkeervergunning ca. € 45,- per jaar 

• oplevering 6 februari 2023

• 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 op-
gegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. De woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, 
die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eendui-
dige 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 op-
gegeven maten. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.



































Woonetage:





Bergzolder:

Slaapetage:



 

 

      
  NEN 2580 M EETRAPPORT  -   BBMI   

  MEETRAPPORT   

  
  

 

Object 
 

 

 

Object type   Woning 

Adres    Thierenskade 94 

Postcode/Plaats  2282 XW Rijswijk 

 

Meetopname 
 

Datum meetopname 23-05-2022 

Datum meetrapport 31-05-2022 

Meetrapportnummer HV-2022-05/799202222 

Meetcertificaat   Type A    Op locatie gecontroleerd en ingemeten 

Status   Definitief 

 

Opdrachtgever 
 

Opdrachtgever  Live Makelaars 

Adres    Geestbrugkade 35 

Postcode/Plaats  2281 CX Rijswijk 



 

 

      
  NEN 2580 M EETRAPPORT  -   BBMI   

  MEETRAPPORT   

  
  

 

Informatie bij het rapport 

 
Housevertising heeft dit NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de 
gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven. 

De meting en berekeningen zijn conform de richtlijnen NEN2580:2007, ‘Oppervlakten en 
inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’. Met uitzondering van de 
afwijkingen aangegeven in de meetinstructies juli 2019 opgesteld door NVM, VastgoedPro, 
VBO, VNG, NRVT en de waarderingskamer (BBMI). 

Ondanks dat dit rapport met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de 
gebruiksoppervlakte en plattegronden geen rechten worden ontleend. 

 

Vastgestelde vloeroppervlakten en inhoud 

Gebruiksoppervlakte(n) – Wonen         115,2 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Overige inpandige ruimte(n)          0,0 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Gebouwgebonden buitenruimte        13,7 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Externe bergruimte(n)           0,0 m² 
 
Bruto vloeroppervlakte woning          149,7 m² 
Bruto inhoud woning           358,3 m³ 
 

 
Amsterdam, 31 mei 2022 
 

 

B.A. Mac Donald | Housevertising 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 mei 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

Rijswijk
G
1112

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: gab

TE KOOP





Energielabel woningen
Registratienummer
940809746

Datum registratie
09-05-2022

Geldig tot
06-05-2032

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel D

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Thierenskade 94 

2282XW Rijswijk

BAG-ID: 0603010000021978

Detailaanduiding Bouwjaar 1934

Compactheid 1,15

Vloeroppervlakte 120 m²

Woningtype

Tussenwoning

Opnamedetails

Naam

A.F.K. Engelkes

Examennummer

66161185

Certificaathouder

ImmoCert

Inschrijfnummer

EPG2016-45

KvK-nummer

10145406

Certificerende instelling

EPG-Certificering

Soort opname

Basisopname


