
Carolinenhof 15, Leidschendam 
Een uiterst royaal appartement op een prachtige locatie 





Carolinenhof 15, Leidschendam 

Vraagprijs: € 775.000 k.k.

        

U houdt van uw tuin en u houdt van ruimte? En toch wilt u naar een appartement? Dan is dit een unieke 
kans! 
  
Riant 4/5-kamer appartement (140 m2) met fijn zonnig balkon uitkijkend over de mooie toegangsweg en 
op een prachtige tuin met grote waterpartij. Hier kunt u genieten van onder meer een strak gemaaid 
gazon, mooie rododendrons en monumentale bomen - zonder zorgen over onderhoud.  

Dit levensloopbestendige appartement met eigen parkeergarage ligt in een parkachtige omgeving aan de 
rand van Leidschendam en Voorburg, centraal gelegen nabij The Mall of The Netherlands en het gezellige 
Damcentrum, het openbaar vervoer op loopafstand en parkeren op eigen terrein. 

“…. als een mooie leefomgeving belangrijk voor u is …” 





U betreedt het gebouw via de gezamenlijke entree. Hier neemt u de trap of de lift naar de 
1e verdieping. 
  
Het appartement komt u binnen in de ruime ontvangsthal. Wat direct opvalt is de stijlvolle 
parketvloer welke u aantreft in het woongedeelte van het appartement.  
Vanuit deze hal heeft u toegang tot de living, de master bed room, de 2 overige 
slaapkamers, de badkamer en het separate toilet met fonteintje.  
  
De living (circa 50 m2) is meer dan riant. U zult het ervaren als een heerlijke leefruimte. De 
kamer heeft een prachtig uitzicht door de grote raampartijen; elektrisch bedienbare 
zonwering houdt het teveel aan zonlicht buiten. Er zijn voldoende wanden voor uw 
meubels. Vanuit de living heeft u direct toegang tot het ruime terras en de keuken. 

 De dichte eetkeuken heeft een modern L-vormig keukenblok met een magnetron, oven, 
vaatwasser en een opstelplaats voor een koelkast. Er is een gezellige ontbijthoek.    
  
In de bijkeuken bevinden zich de was- en droogmachine aansluitingen, veel bergruimte 
en de Vaillant CV combi ketel.  
  

“…alle ruimtes hebben een goed formaat…” 



De master bedroom is zeer royaal (circa 20 m2) en heeft een rustige ligging. Een heerlijke 
kamer met veel vaste schuifdeurkasten. Vanuit deze kamer heeft u ook toegang tot de 
badkamer. 
  
De vernieuwde badkamer (bijna 10 m2) heeft een inloopdouche, een dubbel wastafelmeubel 
met spiegelkast en een toilet. Zij is toegankelijk vanuit de hal en de master bedroom.  
  
Slaapkamer 2 en 3 hebben ook een uitstekend formaat (circa 11 m2). Een van de slaapkamers 
heeft ook een vaste kast met uitschuifbaar werkblad. 
  
Het deels overdekte terras, bereikbaar vanuit de living, heeft een perfecte zonligging (zuid/
oost). U kijkt uit over de lommerrijke toegangsweg vanaf de Voorburgseweg en op de prachtige 
tuin met grote waterpartij. Hier zult u vele uurtjes kunnen genieten van de zon en de natuur. 



Er is een eigen garagebox (circa 21 m2) met op afstand bedienbare 
garagedeur; deze is inbegrepen in de vraagprijs. 

Gasten kunnen parkeren op het terrein direct na de toegangspoort. 

 Wat kunt u verder nog verwachten? 

-        Vaillant HR CV-combiketel vernieuwd in 2018 

-        Meterkast met 10 groepen en aardlekschakelaar 

-        Videofoon aanwezig in de hal 

-  Actieve, gezonde VVE, bijdrage circa € 382,01 per maand voor 
 onderhoud gezamenlijk tuin, opstalverzekering, reservering  
 onderhoud gebouw, etc. 

-        Alle ramen voorzien van HR++ beglazing  

-        Meerjarenonderhoudsplan aanwezig 

-        Niet zelf-bewoningclausule van toepassing 

-        Energielabel B 

 
 

Kernpunten: 
 
-    Inhoud:   circa 450 m3 
- Woonoppervlakte:  circa 140 m2  
- Aantal kamers:  4/5 
- Onderhoud:  goed 
- Bouwjaar:   1988



Omgeving 

Op de grens van Leidschendam en Voorburg aan een 
lommerrijke laan. Alle denkbare voorzieningen liggen 
vlakbij. 

Ook vindt u hier een verscheidenheid aan 
sportvoorzieningen: hockey, tennis, voetbal, paardrijden, etc. 
Het Sytwendepark ligt op steenworp afstand. Hier kan zowel 
jong als oud optimaal genieten van de natuur. Gezellig 
winkelen kan in het vernieuwde Damcentrum of in de “Mall 
of the Netherlands”. 

Het openbaar vervoer is goed bereikbaar en brengt u in 
korte tijd naar het centrum van Den Haag, Rotterdam, 
Zoetermeer of Rijswijk. Zowel het Randstadrail-station 
Leidschendam-Voorburg als verschillende bushaltes liggen 
op loopafstand. Via de N14 bent u binnen enkele minuten 
op de A4, A44 of A12. 

 



Plattegrond appartement



Plattegrond garage





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 Leidschendam 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

