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Rembrandtstraat 128

2526 RB Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een 5 kamer eengezinswoning op loopafstand van de binnenstad 
van Den Haag,

welke diverse mogelijkheden heeft de woning uit te breiden en welke geheel naar eigen 
wens 

afgewerkt dient te worden.

De woning is voorzien van 4 slaapkamers een ruime woonkamer, achterom en eigen 
parkeerplaats.




Kortom een heerlijk huis welke zeker een bezichtiging waard is.




Begane grond

Entree woning, hal v.v. meterkast (7 groepen) en toilet. De ruime woon-/eetkamer is van 
goede afmeting en beschikt over veel lichtinval. De open keuken is v.v. 5 pits gasfornuis, 
oven, afzuigkap, magnetron, koel-/vriescombinatie en vaatwasser. De begane grond is 
voorzien van vloerverwarming. Vanuit de woonkamer toegang tot de achtertuin met 
vrijstaande houten schuur. 
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree woning, hal v.v. meterkast (7 groepen) en toilet. De ruime woon-/eetkamer is van 
goede afmeting en beschikt over veel lichtinval. De open keuken is v.v. 5 pits gasfornuis, 
oven, afzuigkap, magnetron, koel-/vriescombinatie en vaatwasser. De begane grond is 
voorzien van vloerverwarming. Vanuit de woonkamer toegang tot de achtertuin met 
vrijstaande houten schuur. 




1e verdieping:

2 slaapkamers aan de voorzijde van de woning (waarvan 1 v.v. ruime inbouwkast) en één 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning. De badkamer is keurig en v.v. hoekbad, 
toilet, wastafel, vloerverwarming en radiator. 




Zolderverdieping:

De zolderruimte geeft tal van mogelijkheden m.b.t. uitbouwen of een terras. De zolder is 
v.v. opstelplaats cv combi ketel, zonneboiler en wasmachine aansluiting.

Kortom een woning welke nog wat aandacht nodig heeft maar absoluut veel potentie 
heeft. Kom gerust langs en ervaar het zelf!



Overdracht

Vraagprijs € 399.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2005

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 96 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 104,27 m²

Inhoud 415 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

21,26 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2021

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting
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Kenmerken




Warm water CV-ketel

Zonneboiler

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigendom belast met erfpacht
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


