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Hoogeveenlaan 18 F

2545 TP Den Haag

Inleiding
Grote gezinnen opgelet!

Bent u op zoek naar meer ruimte dan een standaard eengezinswoning te bieden heeft, 
dan bent u hier aan het juiste adres.

Dit zeer riante 6 kamer herenhuis van 216 m2 biedt u tal van mogelijkheden. Tevens 
voorzien van luxe keuken, badkamer, zonnige achtertuin en een eigen parkeerplaats 
(optioneel) in de afgesloten garage van het nabijgelegen appartementencomplex. Vanuit 
de woning kijkt u uit op een groenstrook gelegen aan het water. Op loopafstand 
bevinden zich het winkelcentrum Leyweg, Zuiderpark en het openbaar vervoer. Tevens is 
de locatie zeer gunstig gelegen t.o.v. de uitvalswegen.
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree woning, hal met modern hangend toilet en meterkast. 

Toegang tot de royale woonkamer over de volledige lengte van de woning met 
openslaande deuren naar de achtertuin. In het midden van de woonkamer bevindt zich 
de open trapopgang naar de overige etages. 




Eerste verdieping:

1e verdieping met overloop, heerlijk ruime woonkeuken v.v. alle mogelijke 
inbouwapparatuur zoals 5 pits kookplaat, vaatwasser, koelkast, vriezer, oven en 
uiteraard een magnetron. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een riante 
slaapkamer, momenteel in gebruik als werkkamer. 




Tweede verdieping: 

Twee heerlijke ruime slaapkamers aan de voor- en achterzijde van de woning, de lichte 
en moderne tussengelegen badkamer is v.v. ligbad, separate douche, wastafelmeubel en 
2e toilet. Tevens bevindt zich op deze verdieping een vaste kast, momenteel in gebruik 
als opstelplaats voor wasmachine/-droger. 
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Ligging en indeling

Derde verdieping: 

Deze verdieping heeft een ruime slaapkamer aan de voorzijde, een ruime slaapkamer 
v.v. wastafelmeubel aan de achterzijde en als kers op de taart een tussengelegen riante 
inloopkast. Tevens bevindt zich hier de opstelplaats voor de boiler. 




Tuin 

Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een heerlijke voortuin. Aan de achterzijde 
van de woning een goed formaat tuin, voorzien van een houten berging met afdak. 
Tevens is er een achterom aanwezig. 




Bijzonderheden:

-	Gebruiksoppervlakte 216 m2

-	Erfpacht eeuwigdurend afgekocht

-	Optioneel  parkeerplaats in afgesloten nabijgelegen garage a € 20.000,-

-	Actieve VvE bijdrage EUR 11,62 per maand voor parkeerplaats (indien u voor de 
optionele parkeerplaats kiest)

-	Zonnepanelen t.b.v. de warmwatervoorziening



Overdracht

Vraagprijs € 399.500,- k.k.

Servicekosten € 11,62

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, herenhuis, geschakelde woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2006

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 133 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 216 m²

Inhoud 660 m³

Oppervlakte externe bergruimte 8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 4

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij winkelcentrum

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Type Voortuin

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

 

CV ketel

Combiketel Ja
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Kenmerken




Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Zonneboiler

Verwarmingssysteem Zonnecollectoren

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Erfpacht met opstalvergoeding
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM 




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


