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Inleiding
Parterreliefhebbers opgelet! Op zoek naar een heerlijke ruime parterre van ruim 120 m2 
met een grote zonnige achtertuin (ca 100 m2) in de gezellige Bomenbuurt? Dan is dit uw 
kans! 

Deze lichte parterre heeft veel originele details, een sfeervolle woon- en eetkamer en 
suite, 2 ruime slaapkamers, een riante zonnige achtertuin en een kelder. De voorkant 
van de woning straalt karakter uit dankzij de kozijnen met glas in lood en het open 
portaal met authentieke tegelvloer.

Winkels, lunchrooms, restaurants, scholen en openbaar vervoer zijn op loopafstand. In 
de Fahrenheitstraat is het gezellig winkelen en op nog geen vijf minuten fietsen bevinden 
zich het Westduinpark en Zuiderstrand.




De ruime hal is voorzien van originele details; waaronder een granito vloer die doorloopt 
tot in de keuken. De gang geeft toegang tot alle vertrekken van de woning. De brede 
woon- en eetkamer strekken zich uit over de gehele lengte van de woning en worden 
gescheiden door de originele schuifseparatie. De mooie lichtinval in de brede kamers 
valt direct op bij binnenkomst. Er ligt een fraaie eikenhouten parketvloer en de plafonds 
hebben authentieke ornamenten. 
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Ligging en indeling

Vanuit de woonkamer is er toegang tot de heerlijke zonnige achtertuin (ca 100m2) op het 
noordwesten. Daar is het de hele dag genieten doordat verschillende zithoeken zijn 
gecreëerd. Achterin de tuin staat een vrijstaande houten berging waar genoeg ruimte is 
voor fietsen maar die ook gebruikt kan worden als opslag of hobbyruimte.

De ruime lichte keuken heeft aan de linkerzijde een prachtig stenen werkblad en is  
voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals een vaatwasser, 2 koelkasten met 
vriesgedeelte en een combi-oven. Aan de rechterzijde de droom van iedere 
keukenprins(es): een groot 6-pits Boretti-fornuis met alles erop en eraan. Aan de kleine 
bar kun je gezellig ontbijten of een wijntje drinken tijdens het koken.

De  woning heeft twee slaapkamers. De eerste slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde 
van de woning. De riante tweede slaapkamer ligt aan de achterzijde met toegang naar de 
heerlijke tuin.

De  moderne badkamer heeft een ligbad met douche, een wastafelmeubel en twee 
spiegelkasten.

Daarnaast beschikt de woning over een kelder die toegankelijk is via een vaste trap in de 
hal. In de kelder bevindt zich tevens de opstelplaats voor de wasmachine en wasdroger. 

Kortom  een prachtige woning!



Overdracht

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1921

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 114,1 m²

Inhoud 338 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

16,6 m²

Oppervlakte externe bergruimte 19 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Type Achtertuin

Oriëntering Noord west

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom
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Kenmerken




 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering Ja
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Kenmerken
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Foto's




7Thomsonlaan 173, 2565 JB Den Haag


Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


