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Inleiding
Starters opgelet!

In de gezellige wijk Rustenburg Oostbroek gelegen, keurig onderhouden 4 kamer 
topappartement.

De woning is voorzien van een sfeervolle woonkamer, 3 slaapkamers, een moderne 
(2019) keuken en keurige badkamer, kortom een woning welke u zo kunt betrekken.

De woning is gunstig gelegen t.o.v. winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen
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Ligging en indeling

Begane grond

middels open portiek toegang tot de woning, entree op de eerste verdieping, hal alwaar 
meterkast en trapopgang naar de woonverdieping. Ruime hal welke toegang geeft tot 
alle vertrekken, de woonkamer geniet van veel lichtinval en is zeer sfeervol ingedeeld, de 
achtergelegen slaapkamer is ruim en geeft toegang tot het balkon, de naastgelegen 
keuken is recent geplaats en voorzien van 4 pits gasfornuis, afzuigkap en koel-/
vriescombinatie, tevens geeft de keuken eveneens toegang tot het balkon. De tweede 
achter slaapkamer is ook van prima formaat en beschikt over een ideale vaste kast. De 
badkamer is keurig onderhouden en voorzien van douche en wastafelmeubel, 
wasmachine-/droger aansluiting en mechanische ventilatie. De tussengelegen riante 
bergkast is ideaal en een verrassing om te hebben. Aan de voorzijde van de woning 
bevind zicht de derde slaapkamer welke eveneens van riante afmeting is.

Kortom een heerlijke starterswoning welke zeker een bezichtiging waard is.



Overdracht

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1935

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 76 m²

Inhoud 218 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)
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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


