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Inleiding
Grote gezinnen opgelet!

In de gewilde wijk Rokkeveen gelegen, riant en goed onderhouden 7 kamer 
tussenwoning.

De woning is voorzien van zeer riante woonkamer, ideale uitbouw, zonnige achtertuin, 
maar liefst zes slaapkamers. ruim terras, prima badkamer met optie tot het creëren van 
een extra badkamer, kortom een fantastisch huis voor een betaalbare prijs!




Begane grond

Entree woning, de opengebroken hal geeft een zeer ruimtelijk effect in de keuken, de 
inpandige berging is ideaal voor het plaatsen van fietsen en geeft voldoende 
opbergmogelijkheden. De begane grond is voorzien van vloerverwarming, pvc vloer, 
vloerisolatie en muurisolatie, de woonkamer is bijzonder ruim en de uitbouw geeft uniek 
veel lichtinval. Kortom een woonkamer waar iedereen in binnen wilt komen. Vanuit de 
woonkamer toegang tot de zeer zonnige achtertuin. Separate keurig verzorgde toilet.
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Ligging en indeling

Eerste verdieping

Deze verdieping beschikt over maar liefst 4 slaapkamers, de twee slaapkamers aan de 
voorzijde van de woning zijn voorzien van sunscreens. Uiteraard bestaat hier een 
mogelijkheid om een kamer door te breken maar u zult zich verbazen over de huidige 
ruimte. De tussengelegen, volledig betegelde badkamer is keurig onderhouden en 
voorzien van douche, dubbele wastafel en tweede toilet. 




Tweede verdieping

In deze presentatie is het steekwoord "ruimte" al vaak genoeg aan bod gekomen maar 
ook in deze tekst ontkom ik er niet aan om deze opnieuw te benoemen. De 
ouderslaapkamer aan de voorzijde van de woning is riant opgezet, v.v. berging alwaar 
opstelplaats cv combi ketel (lease) en geeft toegang tot het ideale terras. Ook deze 
kamer is voorzien van sunscreens waardoor deze kamer heerlijk koel blijft. Aan de 
achterzijde van de woning een doorgebroken kasten-/studeerkamer. De tussengelegen 
wasruimte v.v. opstelplaats wasmachine-/droger geeft eventueel de mogelijkheid voor 
het creëren van een extra badkamer, de naastgelegen derde toilet is eveneens ideaal te 
noemen.



Overdracht

Vraagprijs € 299.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1989

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 108 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 153 m²

Inhoud 487 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

11 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 7 (waarvan 6 slaapkamers)

 

Locatie

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuid-west

Staat Goed onderhouden

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2017

Combiketel Ja

Eigendom Lease

 

Uitrusting
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Kenmerken




Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig 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


