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Isingstraat 113

2522 JN Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

De Isingstraat 113, een prachtige 3 kamer parterre woning gelegen in het bruisende 
Laakkwartier. De totaal gerenoveerde woning is voorzien van 2 slaapkamers, een 
moderne keuken, moderne badkamer en een prachtig verzorgde achtertuin. 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!
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Ligging en indeling

Begane grond

Na binnenkomst komt u terecht in de hal waar u direct aan uw linkerzijde de berging 
treft met de meterkast voorzien van 3 groepen en 3 aardlekschakelaars. Verder door de 
gang is aan uw linkerzijde de moderne badkamer uit 2017 gesitueerd. Deze prachtige 
badkamer is voorzien van een inloopdouche, wandcloset radiator, mechanische afzuig 
installaties en fraai badkamermeubel.




Via de gang aan uw rechterzijde komt u terecht in de ruim opgezette en vooral lichte 
woonkamer. De woonkamer ligt aangrenzend aan de 1ste slaapkamer van de woning. 
De slaapkamer is voorzien van zeer fraaie openslaande deuren naar de achtertuin.




Aan het einde van de gang treft u de moderne keuken uit 2017. De keuken is voorzien 
van een 4 pits op gas werkende kookplaat, afzuigkap, oven en vaatwasser! Met de 
handige nisjes in de keuken kunt u uw kookspullen makkelijk kwijt. Ook zorgen de nisjes 
voor een zeer ruimtelijk effect in de keuken i.p.v. keukenkasten.



Overdracht

Vraagprijs € 220.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1931

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 66,15 m²

Inhoud 250 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noord west

Staat Prachtig aangelegd

 

Uitrusting

Tuin aanwezig Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Opstal verzekering Ja
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's




7Isingstraat 113, 2522 JN Den Haag


Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


