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Rieteiland 38

2285 JV Rijswijk

Inleiding
In de gewilde wijk "De Strijp gelegen 6 kamer herenhuis met aan de voorzijde een 
parkeerplaats op eigen terrein en aan de achterzijde een zonnige achtertuin aan het 
water gelegen. De woning vraagt om enige renovatiewerk, echter is de royale 
maatvoering, locatie en mogelijkheden uniek.
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Ligging en indeling

Middels voortuin v.v. parkeerplaats toegang tot de woning, ruime hal met toegang tot 
een grote, inpandige berging-/garage van ca. 5.76x2.78m, en met  een toilet aan de 
voorzijde van de woning, vanuit de hal toegang tot de speels ingedeelde living v.v. 
plavuizen vloer met doorloop naar de keuken. De keuken v.v. diverse inbouwapparatuur 
is basic en vraagt om een frisse wind. Het lichtinval door de gigantische raampartijen is 
zeer aangenaam. Middels  schuifpui toegang naar de aan het water gelegen achtertuin.

Eerste verdieping:

Zeer ruime overloop. Twee zeer riante slaapkamers aan de voorzijde van de woning met 
een tussengelegen badkamer. De badkamer is voorzien van ligbad, douche, dubbele 
wastafel en toilet, ook aan de achterzijde treft u twee ruime slaapkamers aan. Vanuit de 
hal eveneens toegang tot de ruime berging alwaar opstelplaats wasmachine-/droger en 
cv combi ketel.

Tweede verdieping;

Ruime "studio" (ca. 20m2)  welke in gebruik is als masterbedroom. Deze ruimte geeft de 
mogelijkheid tot het eventueel creëren van een dakterras.

Kortom een heerlijk ruime woning welke om aandacht vraagt en een leuke nieuwe 
eigenaar.



Overdracht

Vraagprijs € 439.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, herenhuis, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1996

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

Vloerisolatie

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 159 m²

Inhoud 394 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

16 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

Warmtebron Gas

4Rieteiland 38, 2285 JV Rijswijk


Kenmerken




Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Inpandige garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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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


