
DEN HAAG

Dedemsvaartweg 529

DEN HAAG

Dedemsvaartweg 529



2Dedemsvaartweg 529, 2545 DH Den Haag


Dedemsvaartweg 529

2545 DH Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar gelijkvloers wonen, een riant woonoppervlak, moderne inrichting en 
een centrale ligging dan bent u hier aan het juiste adres.

Dit ruim opgezet 3 kamer appartement is voorzien van een grote woonkamer, 2 heerlijke 
slaapkamers, een moderne badkamer, luxe keuken en een ideaal terras, wat zoekt een 
koper nog meer?

Centraal gelegen t.o.v. winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen




Gesloten entree, hal met brievenbussen en bellentableau, opgang naar de 
woonverdiepingen middels lift en trap, entree woning op de 4e (top) verdieping, entree 
woning, vanaf het moment dat u de woning binnenkomt voelt alles ruim en licht aan, de 
lange hal is voorzien van meterkast en modern vrij hangend toilet. Vanuit de hal toegang 
tot alle vetrekken.
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Ligging en indeling

Gesloten entree, hal met brievenbussen en bellentableau, opgang naar de 
woonverdiepingen middels lift en trap, entree woning op de 4e (top) verdieping, entree 
woning, vanaf het moment dat u de woning binnenkomt voelt alles ruim en licht aan, de 
lange hal is voorzien van meterkast en modern vrij hangend toilet. Vanuit de hal toegang 
tot alle vetrekken. De woonkamer is bijzonder ruim opgezet en voorzien van moderne 
voorzetwand alwaar inbouw elektrische haard en sfeervolle spots in het plafond. De 
naastgelegen luxe keuken (geplaatst in 2016) heeft een neutrale kleurstelling en in 
voorzien van 5 pits gasfornuis, afzuigkap, combi magnetron, vaatwasser, koel-/
vriescombinatie en geeft toegang tot het ruime en zonnige terras. De twee slaapkamers 
zijn beide van riante afmeting en door de hoeveelheid raampartijen voorzien van enorm 
veel lichtinval. Ook de badkamer (geplaatst in 2016) is ruim en luxe opgezet en beschikt 
over een modern wastafelmeubel met dubbele spoelbak, riante inloop douche en 
heerlijk ligbad, de naastgelegen berging is voorzien van wasmachine-/droger 
aansluiting, 

De woning beschikt tevens over een berging in de onderbouw en eigen parkeerplaats in 
de afgesloten onderliggende garage.

Kortom een heerlijk appartement welke zeker een bezichtiging waard is.



Overdracht

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Servicekosten € 221,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 4e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2001

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 2.208 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 126 m²

Inhoud 396 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

16 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2018

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

Heeft een lift Ja
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Kenmerken




Heeft schuur/berging 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
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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


