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Noorderbeekdwarsstraat 188

2562 XX Den Haag

Inleiding
Parterre liefhebbers opgelet!

Bent u op zoek naar een benedenwoning met heerlijk zonnige tuin, 2 slaapkamers, een 
woonkamer met open keuken, eigen parkeerplaats bereikbaar via een achterom en dat 
in één van de leukste wijken van Den Haag, dan bent u hier aan het juiste adres!

Knus maar ideaal is het uitgangspunt.

De woning is centraal gelegen tussen de Weimarstraat en het Newtonplein, nabij 
winkels, scholen, openbaar vervoer en op fietsafstand van strand en centrum.
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Ligging en indeling

Begane grond

Via gesloten portiek en bellentableau toegang tot de woning. De ruime hal leidt tot de 
sfeervolle en ruime woon-/eetkamer met open keuken voorzien van inbouw 
gaskookplaat, oven, koel-/vriescombi, afzuigkap en vaatwasser. De hal is v.v. meterkast 
(6 groepen + ALS) en geeft toegang tot het toilet met fontein en de badkamer met 
douche, wastafelmeubel, en opstelplaats wasmachine-/droger. De kleinere 
achterslaapkamer leidt naar de riante en zeer zonnige achtertuin, de tweede slaapkamer 
is v.v. vaste kastenwand. De tuin (grootste van het blok) heeft een zeer  gunstige 
zonligging  en is voorzien van een schuur met mogelijkheid tot het stallen van een motor. 
Vanuit de tuin is direct toegang tot de achtergelegen eigen parkeerplaats. Via de portiek 
heeft u eveneens toegang tot een separate eigen fietsen berging die ook via het 
parkeerterrein toegankelijk is.

	

Kortom een ideale starterswoning met tal van mogelijkheden. Nieuwsgierig geworden? 
Kom gerust langs en ervaar het zelf.









Overdracht

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Servicekosten € 155,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1981

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 57 m²

Inhoud 167 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Tuin

Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

Uitrusting

Warm water Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Blokverwarming

Tuin aanwezig Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja
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Kenmerken




Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan 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


