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Gloriantstraat 32

2531 EX Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een betaalbare eengezinswoning welke u geheel naar eigen wens 
kunt moderniseren? Dan bent u hier aan het juiste adres. De woning is keurig 
onderhouden en in de basis wellicht iets basic maar heeft enorm veel potentie!

Deze 4 kamer eengezinswoning is voorzien van een keurig verzorgde voor-en achtertuin, 
basic doch nette badkamer en keuken en een zeer riante bergzolder.

De woning is centraal gelegen t.o.v. winkelcentrum In de Boogaard, scholen, open 
vervoer maar ook uitvalswegen zijn in de directe nabijheid.

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




Begane grond

Indeling:

Middels verzorgde voortuin toegang tot de woning, entree, ruime hal v.v. meterkast en 
toilet. Vanuit de hal toegang tot de riante woon-/eetkamer. Vanuit de woonkamer 
middels schuifpui toegang tot de verzorgde achtertuin. De keuken is van prima formaat 
en kan naar ieders wens gemoderniseerd worden, echter is de huidige opstelling prima 
functioneel.




Eerste verdieping:

Aan de achterzijde van de woning treft u een zeer ruime slaapkamer aan welke voorzien 
is van een ruime vaste kast. De naastgelegen badkamer is v.v. douche, wastafelmeubel, 
radiator en wasmachine aansluiting. Aan de voorzijde van de woning treft u twee 
slaapkamers aan waarvan de ouderslaapkamer voorzien is van twee ruime vaste kasten, 
de naastgelegen kamer is prima te gebruiken als studeer of logeerkamer.




Overdracht

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1940

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 125 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 80 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

 

CV ketel

Bouwjaar 2009

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja
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Kenmerken




5Gloriantstraat 32, 2531 EX Den Haag


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


