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Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een instapklare woning, veel ruimte, een weids uitzicht en een 
prettige locatie? Dan bent u hier aan het juiste adres.

gelegen naast buurtwinkelcentrum 't Kleine Loo, het Haagse bos op fietsafstand en het 
Haagse centrum binnen 10 minuten bereikbaar. Indeling:




Afgesloten entree voorzien van schuifdeuren, videofooninstallatie, camera bewaking 
brievenbussen- en bellentableau, kantoor huismeester, trappenhuis en 3 liften.




3Ametisthorst 57, 2592 HE Den Haag


Ligging en indeling

Begane grond

Entree, tochthal, waar de meterkast zich bevindt en tochtdeur naar de gang. Vanuit de 
hal toegang tot alle vertrekken. De ruime woonkamer is uitgerust met een half open 
keuken met bar aan de woonkamerkant en bijgetrokken zijkamer welke thans in gebruik 
is als eetkamer. De moderne half open keuken met 5 pits gaskookplaat, 
vaatwasmachine, koelkast, vriezer, combi oven/magnetron, bar en inbouwspots. De 
achtergelegen, goed onderhouden, zeer luxe in grijs/bruin betegelde badkamer 
voorzien van bad, dubbele wastafel, inbouwspots, inloopdouche en wasautomaat. Toilet; 
mooi wit betegeld toilet met fontein. Ruime voorslaapkamer. Bergkast met voldoende 
opbergruimte. Tweede tevens ruime achterslaapkamer met deur naar het balkon. Lichte 
en zonnige woon/eetkamer met deur naar het balkon. Moderne half open keuken met 5 
pits gaskookplaat, vaatwasmachine, koelkast, vriezer, combi oven/magnetron, bar en 
inbouwspots. Balkon over de gehele breedte van de woning gelegen op het zuidoosten 
en voorzien van zonneschermen.




Overdracht

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, galerijflat

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1968

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 95 m²

Inhoud 295 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

Uitrusting

Verwarmingssysteem Blokverwarming

Heeft een balkon Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja

4Ametisthorst 57, 2592 HE Den Haag


Kenmerken




5Ametisthorst 57, 2592 HE Den Haag


Foto's
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Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


