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Slootdreef 13

2724 AA Zoetermeer

Inleiding
Kopers opgelet!

In de gewilde wijk Seghwaert gelegen keurig onderhouden 5 kamer tussenwoning. 

De woning is v.v. een ruime voortuin met oprit, achtertuin , 4 slaapkamers en een 
eenvoudige doch nette badkamer en keuken. 

De woning is prima onderhouden maar vraagt om een frisse wind en een verfje naar 
keuze.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs en ervaar het zelf.
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Ligging en indeling

Indeling:

Middels ruime voortuin met oprit toegang tot de woning, entree, hal v.v. meterkast 
welke toegang geeft tot de woon-/eetkamer. Aan de voorzijde van de woning treft u de 
open keuken aan v.v. 4 pits inductie kookplaat, afzuigkap, combi magnetron en 
vaatwasser. Aan de achterzijde van de woning treft u de woonkamer aan welke toegang 
geeft tot de riante en zeer zonnige achtertuin. De keuken en woonkamer is gescheiden 
middels een klein halletje alwaar toilet en trapopgang naar de eerste verdieping.




Eerste verdieping

Ruime overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken, de kamer aan de voorzijde van 
de woning is over de gehele breedte gelegen, de badkamer is enigszins gedateerd maar 
keurig netjes onderhouden en v.v. dubbele wastafel, toilet, ligbad en douche, aan de 
achterzijde eveneens een zeer riante slaapkamer over de gehele breedte van de woning.




Zolderverdieping

Deze verdieping is v.v. twee ruime slaapkamer en opstelplaats wasmachine-/droger, 
mechanische ventilatie en cv combi ketel



Overdracht

Vraagprijs € 309.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1977

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 163 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 114 m²

Inhoud 350 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin

Tuin 2 - Type Achtertuin

 

Uitrusting

Tuin aanwezig Ja
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Kenmerken




5Slootdreef 13, 2724 AA Zoetermeer


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


