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Thijssestraat 325

2521 ZH Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Een prachtig ruim 4 kamer appartement gelegen in het bruisende Laakhaven-West. Met 
wel 3 slaapkamers is dit de ideale woning als u opzoek bent naar ruimte. Het zonnige 
zuidoosten gelegen balkon verzorgt een prachtig uitzicht over Laakkwartier. Met de zeer 
centrale ligging bent u binnen enkele minuten in de binnenstad van Den Haag. De 
supermarkt, basisschool, voortgezet-onderwijs, de Haagse Hogeschool en diverse 
sportfaciliteiten zijn op loopafstand bereikbaar. Via de A12, die op 5 minuten rijden van 
het appartement te bereiken is en station Den Haag centraal bent u ook nog eens zeer 
mobiel!




Bent u ook nieuwsgierig geworden naar dit prachtige ruime 4 kamer appartement? 
Wacht dan niet langer en contacteer ons voor een bezichtiging!
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Ligging en indeling

Begane grond

Via gesloten portiek met intercom, waar tevens de brievenbussen gesitueerd, komt u 
terecht in de gemeenschappelijke hal met trap en lift. Op de 3de etage treft u na het 
uitstappen van de lift aan uw linkerzijde een deur waardoor u op de privé galerij 
terechtkomt van Thijssestraat 325. Vanuit dit punt heeft u prachtig zicht op de groene 
binnenplaats van het complex.

Na binnentreden komt u terecht in de ruime hal. Rechtdoor via de hal komt u terecht in 
de zeer ruime en lichte woonkamer. Met de grote raampartijen in de woonkamer heeft u 
een prachtig uitzicht over Laakkwartier. Aan de andere kant van de woonkamer treft u 
de open hoekkeuken die is voorzien van vaatwasser, 4 pits keramische kookplaat, 
afzuigkap en koelkast. Aan deze zijde van de woonkamer kunt u het ruime balkon 
betreden wat is gelegen op het zonnige zuidoosten.

In de doorgang van het keukengedeelte naar de gang treft u aan uw linkerzijde het 
washok, hier is tevens de CV-ketel uit 2014 gesitueerd. De doorgang mondt uit op de 
lange gang van de woning.




Overdracht

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1994

Keurmerken Bouwkundige keuring

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 107 m²

Inhoud 330 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Uitrusting

Heeft een balkon Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Onderhoudsverwachting Ja

Opstal verzekering Ja
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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


