
Prins Albertlaan 13, Voorburg 
U ZOEKT EEN FANTASTISCHE, VRIJSTAANDE VILLA AAN EEN VAN DE MOOISTE EN MEEST GEWILDE LANEN VAN VOORBURG?





Prins Albertlaan 13, Voorburg

Vraagprijs: € 1.950.000 k.k.

Deze karakteristieke, cottagestijl villa (circa 240 m2 vloeroppervlak) uit 1920 heeft het wooncomfort en de 
luxe van een modern huis. Het is een van de meest compleet afgewerkte huizen in zijn klasse! Deze 
woning biedt een geweldige combinatie van ruimte, uitstraling en klasse. In 2010-2011 is het huis volledig 
in- en uitwendig gerenoveerd en vergroot. De verbouwing is uitgevoerd met de beste materialen en met 
respect voor alle karakteristieke kenmerken en details die dit huis zo bijzonder maken. 

De ligging is ideaal. De woning is gelegen aan de lommerrijke Prins Albertlaan op loopafstand van 
Park Vreugd & Rust, tennispark, de Herenstraat met haar gezellige winkels en restaurants, 
sportfaciliteiten en openbaar vervoer verbindingen naar Den Haag (10 minuten), Rotterdam (20 
minuten) en Amsterdam (40 minuten). Internationale scholen zijn vlakbij (British School 
Leidschenveen/Mariahoeve op 5 minuten rijden, British/American/Internationale School in Den 
Haag, Wassenaar en Voorschoten op 15 minuten rijden).  

“…een ideale woonomgeving…” 





Door de fraaie voordeur komt u binnen in het tochtportaal. Via een stijlvolle deur met 
facet geslepen glas bereikt u de ruime hal. Daar aangekomen zult u meteen onder de 
indruk zijn van het opvallend mooie trappenhuis. De daglichttoetreding door de 
karakteristieke raampartij, voorzien van shutters, geeft een extra gevoel van ruimte. 

In de hal ligt een getrommelde, verouderde Belgisch hardstenen vloer. Verder vindt u er 
de garderoberuimte, het toilet met fonteintje en de toegang tot de kamer-en-suite, de 
eetkeuken en de bijkeuken. De hele begane grond is voorzien van vloerverwarming. 

De kamer-en-suite (circa 40 m2) wordt gekenmerkt door sfeer en mooie afwerking. Wat 
meteen opvalt zijn de op maat gemaakte kasten, de ensuite deuren met het originele 
glas en de geborstelde eiken, grove visgraad parketvloer met ingelegde bies. De 
openhaard met klassieke schouw zorgt voor aangename warmte en gezelligheid. De 
twee openslaande deuren geven uitzicht op en toegang tot de besloten achtertuin. Een 
heerlijke leefruimte! 

De ultiem luxueuze eetkeuken (circa 21 m2) met Belgisch hardstenen vloer wordt 
gekenmerkt door een schitterende combinatie van modern gemak en leefgenot. De 
keuken bestaat uit handgemaakte kasten met veel laden, een natuurstenen, 
aanrechtblad en alle denkbare gemakken zoals een royale koelkast, een vriezer, 
combimagnetron, stoomoven, bordenwarmer, koffiezetapparaat, een inductie kookplaat 
met wokbrander en 2 vaatwassers.  

Ook de riante bijkeuken (circa 15 m2) heeft handgemaakte kasten voor onder meer de 
was- en droogmachine aansluitingen en veel bergruimte. Ook is er een buitendeur en 
een trap naar de kelder (met stahoogte en veel bergruimte). In de kelder bevinden zich 
de CV installatie, de hydrofoor (voor optimale waterdruk), de warmwater boiler, de 
wateronthardingsinstallatie en het comfortsysteem (zodat u overal direct warm water 
heeft). 

“…wanneer uitstraling, kwaliteit en luxe belangrijk voor u zijn…” 



De royale overloop op de eerste verdieping bereikt u via de imposante trap in de hal. 
De overloop heeft een vaste bergkast. Vanuit hier heeft u toegang tot de 3 
slaapkamers. In alle drie de slaapkamers ligt een schitterende, traditioneel gelegde, 
eiken lamel parketvloer. 

De master bedroom (circa 29 m2) ligt aan de achterzijde en is zeer ruim. Fijn zijn de 
royale kastenwand met stijlvolle paneeldeuren. De master bedroom is voorzien van 
airconditioning. De gashaard zorgt voor extra sfeer. Vanuit de master bedroom heeft u 
toegang tot het balkon en de hoofdbadkamer.  

In de luxe hoofdbadkamer vindt u een duo-ligbad, een dubbele inloopdouche met 
muurverwarming, 2 wastafels met grote spiegel, een design radiator, een 
badkamerkast en een toilet. Televisie kijken kunt u vanuit uw bad. De mooie 
raamdecoratie geeft sfeer, de vloerverwarming behaaglijke warmte. 

De 2e slaapkamer (circa 16 m2) heeft een vaste kast en een gezellige haard 
(elektrisch). Deze slaapkamer heeft een eigen badkamer. Een heerlijke kinderkamer. 

In de 2e badkamer vindt u een inloopdouche, een designradiator, een toilet en een 
wastafelmeubel. Ook hier ligt vloerverwarming. 





Aan de voorzijde vindt u de 3e slaapkamer, thans in gebruik als werkkamer 
(circa 8 m2). Hier zijn drie op maat gemaakte vaste kasten. 

Via de vaste trap bereikt u de tweede verdieping. Op deze etage treft u nog 2 
slaapkamers en een derde badkamer. Het lichtinval op de overloop is 
prachtig door het dakraam. Op de overloop vindt u diverse vaste kasten.  

Door het met kraaldelen afgewerkte dakbeschot en de karakteristieke ramen 
met shutters zijn het sfeervolle, ruime slaapkamers (circa 14 m2 resp. 13 m2). 
Beide kamers zijn verder voorzien van dakramen met zonwerende en 
verduisterende raamdecoratie. In beiden kamers bevindt zich airconditioning. 

De prachtig aangelegde tuin heeft een mooie hardstenen bestrating 
gecombineerd met klinkers, split en een stijlvolle beplanting. Aan de 
achterzijde heeft u veel privacy mede door de mooie leiplatanen, de 
beukhaag en de ligging aan water. 

De tuin is onderhoudsarm aangelegd, en heeft diverse plekken om heerlijk 
van de zon te genieten. De voortuin is afgeschermd door een klassiek 
smeedijzeren hekwerk op metselwerk. 

In de 3e badkamer vindt u een inloopdouche, een designradiator, een toilet 
en een wastafelmeubel. De vloer is voorzien van verwarming. 

“…een heerlijk familiehuis…” 



De vrijstaande gemetselde (fietsen)berging (circa 8 m2) bevindt zich aan 
de achterzijde van het huis. Deze is voorzien van verwarming en elektra en 
ramen voor daglichttoetreding. 

Ook is er een vrijstaande, stenen, geheel geïsoleerde garage (circa 21 m2) 
met verwarming, elektra en een vlizotrap naar de royale bergzolder. Ook hier 
weer ramen voor daglichttoetreding. 



Wat kunt u verder nog verwachten? 

 
- Alle kamers voorzien van CAI en internet    
aansluitingen (bedraad);      
- Alle wanden strak gestuukt met hoge plinten;       
- Strakke plafonds voorzien van inbouwverlichting (veelal 
voorzien van memory dimmers);         
- Alle houtwerk (kozijnen, etc.) buitenzijde is vervangen;        
- De gehele woning is voorzien van HR++ glas en draai/
kiep ramen;            
- Begane grond vloer is vervangen door een geïsoleerde 
betonvloer;                        
- Nieuw geïsoleerd dak met nieuwe dakpannen;       
- Alarmsysteem aanwezig; 
- Buitenschilderwerk in 2021 uitgevoerd; 
- Energielabel C 
- Niet-zelfbewoningsclausule van toepassing 

Kernpunten: 
 
- Inhoud:   824 m3 
- Woonoppervlakte:  221 m2 
- Aantal kamers:  7 
- Perceel grootte:  4 are 34 ca 
- Onderhoud:   uitstekend 
- Bouwjaar:   circa 1920

Kortom: Een riante woning die u zo kunt betrekken. Een unieke kans! 



English translation

This cottage style villa (approx. 240 m2) with garage, built in 
1920, exceeds expectations as far as modern luxury and comfort 
is concerned. Due to its extensive renovation in 2010-2011, this 
villa is truly best in class. It has been renovated only with the best 
materials. All authentic details, making the house especially 
attractive, have been restored to its original state.  

The location is ideal: on the lushly green ‘Prins Albertlaan’ on 
walking distance of the beautiful old center of Voorburg with 
shops and restaurants, the Vreugd en Rust park, tennis facilities 
and public transportation to The Hague (10 min), Rotterdam (20 
min) and Amsterdam (20 min). International schools are within 
easy reach (British School Leidschenveen/Mariahoeve at 5 min 
drive, British/American/International School in The Hague, 
Wassenaar and Voorschoten at 15 min drive). 

Entering the villa through the stately front door, you will be 
impressed by the large entrance hall with its magnificent 
stairway, the stylish natural stone floor and pleasant ingress of 
daylight from the classical window. From the entrance hall you 
can enter the room-en-suite, the living kitchen, the scullery, the 
wardrobe room and the toilet, all with floor heating. 

The room-en-suite (40 m2) has a beautiful atmosphere and 
finishing. The floor has a solid brushed fishbone oak parquet. 
Striking are the custom-made cupboards and the en-suite doors 
with original glass. The warmth of the classical fireplace gives a 
comfortable and cozy feeling when the weather outside is chilly. 
The windows provide a stunning view of the wonderful garden.  

 The ultimate luxury living kitchen (approx. 21 m2) offers a 
wonderful combination of modern comfort and style. The hand-
made cupboards hold all equipment you can think of (big fridge, 
freezer, combi microwave, steamer, plate-warmer, coffee 
machine, induction hob with wok-burner, 2 dish washers) and a 
natural stone counter top. 

The big scullery provides its traditional clothes washing and 
drying functions and storage space, all built in hand made 
cupboards.

From here, you can access the basement with lots of storage and 
the technical installations such as central heating system, 
pressurized, boiler, water softening installation and comfort 
system (for instant usage of warm water everywhere in house). 

You will reach the spacious landing on the first floor via the 
impressive staircase in the hall. The landing has a permanent 
storage cupboard. From here you have access to 3 large 
bedrooms and 2 bathrooms. The floors in the 3 bedrooms have a 
beautiful oak parquet. All bedrooms have built-in closets. 

The spacious master bedroom (29 m2) is at the back of the 
house. The generous cupboard wall with stylish panel doors is 
beautiful. The master bedroom has air conditioning. The gas 
fireplace provides extra atmosphere. From the master bedroom 
you have access to the balcony and the main bathroom.  

The main bathroom has been luxuriously finished: a twin bath, 
twin walk-in shower with wall heating and rain showers, 2 wash 
basins with cabinets, floor heating, a toilet and a design radiator. 
You can watch television from the bath. 

“…A wonderful family home…” 

“…An ideal living environment…” 



The 2nd bedroom has a permanent closet and a cozy, electric 
fireplace. This bedroom has its own bathroom. It is a wonderful 
children’s room!  

In the 2nd bathroom, you will find a walk-in shower, a design 
radiator, a toilet and a washbasin. The floor is provided with floor 
heating.  

At the front of the house, you will find the 3rd bedroom. This room 
is currently in use as an office. There are three custom-made 
cabinets.  

Through the staircase, you enter the landing of the second floor. 
The landing has a build-in storage. On this floor you find 2 big, 
cozy bedrooms and 1 bathroom. You will definitely enjoy the 
beading parts on the ceilings and the characteristic windows. Air-
conditioning keeps you cool. 

The bedrooms on this floor are spacious and attractive due to the 
roof boarding and the characteristic windows with shutters. Both 
rooms are equipped with skylights with sun protection and 
darkening window decoration. Air conditioning is available in 
both rooms.  

In the 3rd bathroom, you will find a walk-in shower, a design 
radiator, a toilet and a washbasin. The floor is equipped with 
heating.  
The beautiful garden is a true asset. Around the villa you can find 
several terraces. Maintenance is made easy. The location on the 
waterside and the well thought-out planting provide lots of 
privacy. The front garden is protected by a classic wrought iron 
fence on masonry.  

Key points: 
 
- Volume:   824 m3 
- Living area:   221 m2 
- Number of rooms:  7 
- Plot size:   4 are 34 ca 
- Condition:   excellent 
- Year of construction: approx. 1920

In short: A unique chance to make this beautiful, ready to move in villa 
your home. 

The detached storage is located at the back of the house. The 
storage is equipped with heating and electricity and has several 
windows.  

Furthermore, there is a detached, fully isolated garage with 
heating, electricity and a loft ladder to the spacious attic. The 
garage is beautifully light due to the windows.  

What else can you expect? 
- Cable and internet connections in all rooms; 
- Plastered walls and ceilings (with dimmable, recessed 

spotlights); 
- All woodwork in the house has been renewed; 
- Double glass (HR++); 
- Isolated concrete ground floor; 
- Renewed, isolated roof with new tiles; 
- Alarm system. 



Omgeving

De ligging is ideaal. De Prins Albertlaan is een van 
de mooiste en meest gewilde locaties van Oud 
Voorburg.  
 
De villa ligt vlakbij Park Vreugd & Rust, de 
Herenstraat met haar gezellige winkels en 
restaurants, sportfaciliteiten en openbaar vervoer 
verbindingen naar Den Haag (10 minuten), 
Rotterdam (20 minuten) en Amsterdam (40 
minuten).  

Internationale scholen zijn vlakbij (British School 
Leidschenveen/Mariahoeve op 5 minuten rijden, 
British/American/Internationale School in Den 
Haag, Wassenaar en Voorschoten op 15 minuten 
rijden).  

Het strand van Wassenaar en Scheveningen is goed 
per fiets bereikbaar evenals natuur- en 
recreatiegebied Vlietlanden. 



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond kelder





Betreft: Prins Albertlaan 13, 2271 EK Voorburg Datum:  
   
Paraaf verkoper Paraaf koper blad 1  
 

Lijst van zaken behorende bij: 
koopakte eengezinswoning 
 
betreffende: Prins Albertlaan 13, 2271 EK Voorburg 
Kadastraal bekend Gemeente VOORBURG Sectie E Nummer 3046 Indexnummer  
 
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze 
soms wel en soms niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het 
geval is? 
 

ZAKEN 

blijft 
achter 

gaat 
mee 

kan  
worden/is *) 

over-
genomen 

niet van 
toe- 

passing 

- tuinaanleg / (sier-)bestrating / beplanting / 
erfafscheiding 

x    
- buitenverlichting x    
- tuinhuisje / buitenberging    x 
- broeikas    x 
- vlaggenmast    x 
- voet droogmolen    x 
- antenne    x 
- brievenbus    x 
- (voordeur)bel x    
- veiligheidssloten x    
- alarminstallatie  x    
- rolluiken / zonwering buiten    x 
- zonwering binnen / shutters x    
- gordijnrails x    
- gordijnen / lamellen x    
- vitrages x    
- losse horren / rolhorren    x 
- rolgordijnen x    
- vloerbedekking / linoleum x    

- traploper x    
-      

- parketvloer / kurkvloer / laminaat / tegelvloer x    
- warmwatervoorziening, te weten     

- mechanische ventilatie/luchtbehandeling x    
- airconditioning x    

- c.v. met toebehoren x    
- thermostaat (per kamer te regelen) x    

-      
- (voorzet)open haard met toebehoren, te weten:     

- open haard x    
- gas haard x    
- elektrische haard x    

-      
- isolatievoorzieningen (voorzetramen, radiatorfolie etc.) 

te weten: 
    

                                                             
*) Doorhalen wat niet van toepassing is. Betreft: Prins Albertlaan 13, 2271 EK Voorburg Datum:   

   
Paraaf verkoper Paraaf koper blad 

2 
 

 

ZAKEN 

blijft 
achter 

gaat 
mee 

kan  
worden/is *) 

over-
genomen 

niet van 
toe- 

passing 

- dubbel glas x    
-      
- keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting x    
- keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     

- 2x vaatwasser, koelkast, vriezer x    
- combimagnetron, combi-stoomoven x    
- inductie + wokbrander, koffiemachine x    

- inbouwverlichting / dimmers, te weten:     
- dimmers zijn progammeerbaar x    

- opbouwverlichting, te weten:     
- trappenhuis x    
- badkamers x    
-      

- inbouwkasten + kastenwand slaapkamer x    
- spiegelwanden    x 
- losse kasten, boeken-, legplanken  x   
- wastafels met accessoires + vaste meubels x    
- toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel) 

etc.) 
x    

-      
-      

- badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen, 
douchescherm etc.) x    

- sauna met toebehoren, te weten:     
-     x 
-      

- veiligheidsschakelaar wasautomaat (aparte meterkastgroep) x    
- (huis)telefoontoestellen    x 
- telefooncentrale    x 
- zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar 

waarvan eventuele leasecontracten, 
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te 
nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, 
geisers): 

alles eigendom 

-      
-    

Overigen: 
 

-      
- Overigen:     

- Alle kamers voorzien van CAI     
- Bedraad internet bedienbaar     

via patchkast in meterkast     



VASTGOED
Spirit

NVM

UW MAKELAAR VOOR EXCEPTIONEEL WONEN
Parnashofweg 41  2265 CP Leidschendam  Telefoon: 070 – 3206660  info@spirit-vastgoed.nl  www.spirit-vastgoed.nl

Tot slot: 

De door Spirit Vastgoed en verkoper verstrekte vrijblijvende informatie dient uitsluitend gezien te worden als een uitnodiging tot nader overleg of tot het uitbrengen van een 
bod. 

Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, wordt noch door Spirit Vastgoed, noch door diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid dan 
wel volledigheid van de verstrekte of vermelde gegevens. Deze informatie is een globale beschrijving van het hierbij aangeboden huis. Het ontslaat de koper derhalve niet van zijn/

haar onderzoeksplicht (een eventuele bouwkundige keuring, inzage in het bestemmingsplan en kadaster, etc.). Op verzoek geven wij u inzage in de door  verkoper ingevulde 
vragenlijst alsmede het eigendomsbewijs zodat u volledig op de hoogte bent van hetgeen de verkoper over zijn/haar huis weet. 

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren 

van de meting. 

Algemene verkoopcondities: 

Koper is ermee bekend dat binnen 4 weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of onherroepelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, gesteld 
dient te worden op rekening van de aangewezen notaris. 

Indien er ontbindende- of opschortende voorwaarden bij de onderhandelingen afgesproken zijn, dan worden deze in de koopakte opgenomen. De termijn voor het voorbehoud 
van financiering is 4 weken.  

De keuze van de notaris ligt bij de koper, mits deze zich in de regio Haaglanden bevindt. Indien genoemde notaris voor royementskosten aan verkoper meer in rekening brengt dan 
de gebruikelijke EUR 225,- (incl. BTW) per doorhaling, dan komen de meerkosten voor rekening van koper. 

Onze aanbieding is ‘kosten koper’, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Voor een nadere uitleg van deze term zie onze website www.spirit-vastgoed.nl. 

Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de actuele voorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Deze zijn gedeponeerd bij de 
KvK Utrecht en worden op verzoek verstrekt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat  in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald.  

http://www.spirit-vastgoed.nl

