
Hofvliet 13, Voorschoten 
DROOMHUIS VOOR LIEFHEBBERS VAN RUST, RUIMTE EN WATER.





Hofvliet 13, Voorschoten

Vraagprijs: € 1.395.000 k.k.

In een oase van rust en natuurschoon, maar toch op een heel centrale plek in hartje Randstad vindt u deze 
vrijstaande villa op een perceel van ruim 750 m2. De villa met eigen aanlegsteiger ligt op de mooiste plek 
van Starrenburg, aan open vaarwater. Uniek is het bijzonder mooie, weidse uitzicht over de Vliet. In de 
wintermaanden kijkt u zelfs uit over Vlietland. 

De woning is gunstig gelegen in het groene Voorschoten. Alle denkbare voorzieningen bevinden 
zich vlakbij. Het dorpscentrum van Voorschoten wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan 
winkels en horecagelegenheden. In en nabij Voorschoten bevindt zich een groot aantal 
sportverenigingen, waar onder andere paardrijden, hockey, golf, voetbal en tennis beoefend kunnen 
worden. Peuteropvang en basisschool zijn op loopafstand. Op fietsafstand zijn diverse middelbare 
scholen te vinden, waaronder de British School Voorschoten en de American School Wassenaar. 

Voorschoten ligt centraal in de Randstad. Het dorp is in het noorden vastgebouwd aan Leiden, 
waarvan het gescheiden is door het Korte Vlietkanaal en de spoorlijn Den Haag – Leiden. Met het 
openbaar vervoer bent u dan ook in korte tijd in het centrum van Leiden, Den Haag and Amsterdam. 
Via uitvalswegen komt u op de A4, A44 of de A12 terecht. 

“…Het heel jaar door een vakantiegevoel op een uniek plekje in de Randstad…” 





De villa ligt heel rustig aan het einde van een doodlopende weg. Parkeren kunt u voor de 
woning. Er zijn 3 parkeerplaatsen op eigen terrein, waarvan 1 extra breed is gemaakt. 

U komt de woning binnen in de mooie hal. Mede door het dakraam is het er heerlijk 
licht. In de hal vindt u een ruim hangend toilet met fonteintje en op de wand een mooie 
trompe-l’oeil schildering. Vanuit de hal bereikt u de living, de keuken en de werkkamer.  

De living (circa 77 m2) is bijzonder ruim en heerlijk licht. Als vloerafwerking is gekozen 
voor stijlvol, licht marmer. Vloerverwarming maakt het aangenaam comfortabel. De grote 
raampartijen met openslaande deuren geven een prachtig zicht op de tuin en over het 
water van de Vliet. Aan de achterzijde geven openslaande deuren toegang tot een 
overdekt terras. Hier is het in het voor- en najaar met een klein zonnetje al heerlijk 
toeven. 

De living gaat over in de keuken. De U-vormige, Siematic keuken heeft greeploze deuren 
en laden en een granieten aanrechtblad. Verder is de keuken voorzien van een 
vaatwasser, een 1½ spoelbak, een 4 pits infrarood kookplaat met afzuigkap, een 
magnetron, een oven, een koelkast en een separate vriezer.   

De werkkamer ligt naast de voordeur en heeft een fijn formaat. Op de vloer liggen 
stijlvolle plavuizen. Een fijne plek voor kantoor/praktijk aan huis. 

Vanuit de werkkamer bereikt u de bijkeuken. Deze is voorzien van een keukenblok. Er is 
hier voldoende ruimte voor een extra koelkast.  

“…binnen en buiten gaan naadloos in elkaar over…” 



Via een mooie trap komt u op de lichte overloop van de 1e verdieping. Op deze 
verdieping treft u de master bedroom, de 2e slaapkamer en een badkamer aan. Op de 
vloer van deze verdieping ligt lichte vloerbedekking. 

De master bedroom is voorzien van een royale walk-in closet. Aan 3 zijden van de 
slaapkamer heeft u schitterend uitzicht over het water. Elektrisch bedienbare 
zonwering houdt het teveel aan zonlicht buiten.  

De en-suite badkamer is voorzien van een wastafelmeubel en een douche, een 
hangend toilet en een designradiator. 

Slaapkamer 2 is heerlijk licht en voorzien van twee draai-kiepramen. Ook hier veel 
ramen met mooi uitzicht.  

Een trap brengt u naar de overloop op de 2e verdieping. Vanaf de overloop heeft u 
toegang tot slaapkamer 3 en 4, de tweede badkamer en de wasruimte. In de kast op 
de overloop bevindt zich de CV ketel. Ook op deze verdieping ligt vloerbedekking.  

Slaapkamer 3 heeft een goed formaat.  





De 4e slaapkamer (voorheen 2 slaapkamers) is bijzonder groot en voorzien 
van een vaste schuifdeurkast. Deze kamer kan – indien gewenst – weer 
eenvoudig worden opgedeeld in 2 goede slaapkamers.  

De tweede badkamer heeft een bad, een hangend toilet en een wastafel.  

In de was-/strijkkamer bevinden zich de was- en droogmachineaansluitingen. 

“…het zal u hier aan niets ontbreken…” 

De tuin is een prachtige plek waar u heerlijk kunt genieten van voorbij 
varende boten en voorbij zwemmende vogels! Fijn is het weidse, vrije uitzicht.  

De tuin is onder architectuur aangelegd. Mooi zijn de strakke, stalen pergola’s 
bedekt met druivenranken. De haagbeuken geven een duidelijke structuur en 
zorgen voor privacy. Weelderige beplanting en diverse terrassen 
completeren het geheel. Het is een heerlijke plek om te genieten en te 
spelen.  

De tuin grenst aan 2 zijden aan het water; een aanlegsteiger voor uw boot 
ontbreekt dan ook niet. Vanaf hier vaart u zo naar de binnenstad van Leiden, 
naar Vlietland of naar de Kaag. 

In de schuur is voldoende ruimte om uw fietsen te stallen.  



Wat kunt u verder nog verwachten? 
- Buitenkant huis is volledig geschilderd in 2016;                                                                                       
- Eigen aanlegsteiger voor uw sloep;        
- Nefit HR Topline CV ketel uit 2017;                     
- Meterkast met 12 groepen en aardlekschakelaar;       
- Buitenzonwering (met zon- en windsensor). 
 
 

Kernpunten: 
 
- Inhoud:   circa 940 m3  
- Woonoppervlakte:  circa 264 m2 
- Aantal kamers:  6/7  
- Perceel grootte:  7 are 53 ca  
- Onderhoud:   goed/uitstekend  
- Bouwjaar:   2003



English translation

You find this villa on a plot of over 750 m2, in an oasis of peace 
and natural beauty, but still in the heart of the Randstad. The villa 
with its own jetty is in the most beautiful spot in Starrenburg, on 
the open water. The particularly beautiful panoramic view over 
The Vliet is unique. During the winter months you even look out 
over Vlietland.  

The residence is conveniently located in green Voorschoten. 
Nearby are all the amenities you can desire. Voorschoten’s town 
centre is characterised by a diversity of shops and eating 
establishments. In and around Voorschoten there are a great 
many sporting associations, including those for horseback riding, 
hockey, golf, football, and tennis. Preschool and primary school 
are within walking distance. Various secondary schools can be 
found within cycling distance, including the British School 
Voorschoten and the American School Wassenaar. 

“….a holiday feeling the whole year through in a unique spot in the 
Randstad..…” 

Voorschoten is in centrally located in the Randstad. In the north, 
the village is separated from Leiden by the Korte Vliet canal and 
the The Hague-Leiden railway track. It is a short journey by public 
transport to the centres of Leiden, The Hague or Amsterdam. 
There are access roads to the A4, A44, and the A12. 

The villa lies very peacefully at the end of a cul-de-sac. You can 
park in front of the residence. There are 3 parking spots on the 
property, 1 of which is extra wide. 
On entering the house you come into the beautiful hall. The 
skylight helps to make it wonderfully light. In the hall there is a 
spacious guest toilet with a hanging toilet and washbasin, and on 

the wall a gorgeous trompe-l’oei mural. 

From the hall you have access to the living room the kitchen, and 
the work room. 

The living room (approx. 77m2) is especially spacious and 
deliciously light. The chosen floor finishing is stylish light marble. 
Underfloor heating makes it pleasantly comfortable. The large 
windows with French doors give an amazing view over the 
garden and the water of The Vliet. At the back, the French doors 
open onto a covered terrace. In the spring and autumn, even 
with just a little sunshine, this is a lovely place to linger.   

The living room opens into the kitchen. The U-shaped, Siematic 
kitchen has handle-free doors and draws, and granite counter 
tops. The kitchen is equipped with a dishwasher, 1 ½  sink, a 4-
burner infra-red hob with hood, a microwave, an oven, a 
refrigerator, and a separate freezer.  

The work room is situated next to the front door and has good 
dimensions. The flooring is stylish tile. A pleasant space to have 
your office-at-home.  

From the work room you have access to the pantry. This has a 
kitchen unit. There is enough room here for an extra refrigerator. 
Via a beautiful stairway you come up to the light landing of the 
first floor. At this level you find the master bedroom with en-suite 
bathroom and the 2nd bedroom. Over this level there is light 
carpeting.  

“…indoors and outdoors are seamlessly connected…” 



The master bedroom has a large walk-in closet. On 3 sides of this 
bedroom you have wonderful views over the water. Electrically 
controlled awnings keep out excess sunlight.  
The en-suite bathroom is fitted with a washstand, a shower, a 
hanging toilet, and a designer radiator. 

Bedroom number 2 is beautifully light and has two tilt and turn 

A stairway brings you to the landing on the 2nd storey. From the 
landing you have access to bedrooms 3 and 4, the second 
bathroom and the laundry area. In the cupboard on the landing 
is the central heating boiler. This level is also carpeted. 

Bedroom 3 has good dimensions. 

The 4th bedroom (previously 2 bedrooms) is especially large and 
has a large built-in cupboard with sliding doors. This room can 
easily be split back into 2 good bedrooms, if so desired. 

The second bathroom has a bathtub, a hanging toilet, and a 
washstand. 

In the laundry room are the washing machine and dryer 
connections. 

The garden is a gorgeous place to enjoy the boats sailing by and 
the birds swimming. The wide, unobstructed view is wonderful! 

The garden is professionally landscaped. The sleek steel pergolas covered 
in grapevines are beautiful. The hornbeam hedges provide a clear structure 
and ensure privacy. Lush vegetation and various terraces complete the 
picture. 

It is a great place in which to play and enjoy yourself. 

The garden is bordered on 2 sides by the water, and of course, you have a 
jetty for your boat. From here you can easily sail to Leiden city centre, 
Vlietland, or to the Kaag. 

In the garden shed there is enough room to store your bicycles. 

“…you won’t want for anything here…” 

What else can you expect? 
- The outsides of the house were completely repainted in 2016                                                                                                    
-            Your own jetty for your sloop                                             
- External sun awnings (with sun and wind sensors)                                   
- Meter cupboard with 12 groups and an earthing switch                        
- Nefit HR (high efficiency) 2017 Topline  

Key points: 
 
- Volume:   approx. 940 m3  
- Living area:   approx. 264 m2  
- Number of rooms:  6/7  
- Pot size:   7 are 53 ca  
- Condition:   good/outstanding  
- Year of construction: 2003





Omgeving

De woning is gelegen aan de Vliet en kijkt uit over 
het achterliggende recreatiegebied ‘Vlietland’.  

De ligging van de woning is uitzonderlijk: zowel 
natuur als vrijwel alle denkbare voorzieningen 
bevinden zich vlakbij. Daarnaast is er een 
verscheidenheid aan basisscholen en middelbare 
scholen te vinden, waaronder de British School. 
Ook sportvoorzieningen zoals een hockeyclub, 
atletiekvereniging, scouting, fitness en tennispark 
liggen dichtbij. Winkels en een bushalte bevinden 
zich op loopafstand.  

Voorschoten is gelegen tussen Leiden en Den Haag 
en heeft haar dorpse karakter behouden. Met het 
openbaar vervoer bent u in enkele minuten in het 
centrum van Leiden of Den haag. Via diverse 
uitvalswegen komt u op de A4, A44 of de A12 
terecht. Via de Vliet kunt u gemakkelijk de prachtige 
wateren van Vlietland of de grachten van Leiden 
bereiken.  

De gemeente heeft een groen karakter, vooral aan 
de zuid- en westkant, waar de 
Duivenvoordecorridor een onderdeel is van de 
ecologische hoofdstructuur van Nederland. De 
Hofvliet ligt nabij de Duivenvoordecorridor.



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping





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 200,- (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
http://www.spirit-vastgoed.nl

