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Omschrijving
Heb jij de droom om een bed & breakfast te beginnen, het liefst vlak bij jouw eigen huis? Er staat een 
tweeling woning uit 1911 te koop aan de Oegstgeesterweg in Rijnsburg, welke ook ruimte biedt voor een 
B&B op het aangrenzende perceel achter de woning. Je kunt deze dus in combinatie kopen en jouw droom 
als B&B-eigenaar verwezenlijken. Het woonhuis is in 2010 volledig gerenoveerd, waarbij de elektra, water, 
gas, rioleringen en kozijnen vernieuwd zijn. Rijnsburg is een fantastische locatie voor reizigers, omdat het 
tussen het strand van Katwijk en de binnenstad van Leiden in ligt. Je kunt gemakkelijk met de auto naar 
Den Haag of Amsterdam en er is een klein winkelcentrum met supermarkt op loopafstand. Kortom, een 
heerlijke plek om te wonen, maar ook zeer gewild onder toeristen! 

De twee-onder-een kapwoning zelf is gelegen op nummer 182 en heeft een ruime voortuin met veel groen. 
De indeling is als volgt. In de centrale hal is er een separaat toilet met fontein en de trapopgang naar de 
eerste etage. In de hal ligt een granitovloer. Aan de rechterzijde naast de entree vind je de eerste 
slaapkamer, welke ook een wasmachine aansluiting bevat. De doorzon woonkamer heeft een erker aan de 
voorzijde en bevat een hoog plafond met spots. De woonkeuken aan de achterzijde is ontzettend ruim en is 
voorzien van een spoelbak, vaatwasser, 6-pits fornuis met grote oven en een afzuigkap. Daarnaast is er 
nog voldoende ruimte voor een mooie eettafel. Middels de openslaande deuren kun je de ontzettend ruime 
achtertuin bereiken. De tuin is ontzettend groen, ruim en netjes betegeld. Aan de achterzijde is er een 
achterom. 

Op de eerste etage is er een overloop met inbouwkast, drie slaapkamers en een badkamer. Alle drie de 
slaapkamers bevatten een inbouwkast en een slaapkamer is voorzien van een dakkapel. De slaapkamer 
aan de voorzijde heeft toegang tot een balkon. De badkamer is ruim opgezet, heeft een moderne uitstraling 
en bevat een toilet, wastafel en inloopdouche. 
De bollenschuur uit 1958 op nummer 190A ligt vlak achter het woonhuis heeft een vergunning gekregen 
voor een theehuis en op de eerste verdieping twee Bed & Breakfast kamers. Het betreft een ruim perceel 
met voldoende plek om meerdere parkeerplaatsen te creëren en waar de restanten van een broeikas uit 
1928 nog aanwezig zijn. De oppervlakte van deze broeikas is 150m² 

Bijzonderheden: 

- In 2010 volledig opgeknapt 

- Woning uit 1911 met monumentale uitstraling, let op geen geen monumentale woning 

- Perfect voor B&B-doeleinden 

Bouwjaar: omstreeks 1924.

BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar via de Rijksweg A44 alsmede de Provinciale wegen N206 
en N449. 
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is als goed te kenmerken. Diverse bushalten liggen op loopafstand.

LOCATIE / LIGGING 
Alles 
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
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In woonwijk 
Alles 

OPPERVLAKTE / INDELING
De woning beschikt over een oppervlakte van ca. 146 m² GBO. Tevens beschikt het onroerend goed over 
diverse opstallen, één en ander is gelegen op een zeer ruim perceel van in totaal 2.119 m². 

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. 
Vrij parkeren op openbaar terrein in de directe omgeving.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het onroerend goed wordt opgeleverd in de huidige staat. 

KOOPSOM
€ 1.200.000,00 k.k.

OMZETBELASTING
Het betreft hier een niet met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING
In overleg met verkoper.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor 
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Rijnsburg
Sectie: C
Nummer: 1322 & 1198
Groot: 2.119 m²

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.

LOCATIE / VOORZIENINGEN 
Restaurant 
Op 500 m tot 1000 m

Winkel voorziening
Op minder dan 500 m 

Snelwegafrit 

Oegstgeesterweg 182 - 190/a - 2231 BC Rijnsburg

Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



Op 1.000 tot 1.500 m

Bushalte 
Op minder dan 500 m
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Plattegrond
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