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Torenstraat 149

2513 BR Den Haag

Inleiding
Locatie liefhebbers opgelet!

Wonen in de Randstad is op zich al fantastisch maar wonen in hartje Centrum is 
natuurlijk echt een luxe.

Dit 3 kamer appartement is keurig onderhouden, voorzien van twee slaapkamers, 
eenvoudige doch nette keuken, keurige badkamer, zonnig inpandig balkon, en eigen 
berging.

Meer levendigheid dan deze locatie kunt u zich bijna niet voorstellen. Zo loopt u binnen 
enkele minuten de paleistuinen binnen. 's avonds trek in een ijsje? Haags icoon Florencia 
is bekant uw buurman, maar ook voor een borrel of hapje heeft u tal van mogelijkheden 
om de hoek. Daarnaast is de A12 met de auto binnen 10 minuten te bereiken. Kortom 
een heerlijk appartement op een geweldige locatie. 
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Ligging en indeling

Begane grond

Afgesloten portiek v.v. brievenbussen-/bellentableau, centrale hal welke toegang geeft 
tot de lift en trapopgang. Entree woning, ruime hal welke toegang geeft tot alle 
vertrekken. De woonkamer is ruim, licht, voorzien van open keuken en toegang tot het 
balkon welke vrij en weids uitzicht geeft over de binnenstad van Den Haag. De keuken is 
v.v. 4 pits gasfornuis, oven, vaatwasser en afzuigkap, vanuit de keuken toegang tot de 
bijkeuken alwaar opstelplaats cv combi ketel (Vaillant, bouwjaar 2003) en wasmachine 
aansluiting. Tevens is hier plek voor een ruimte koel/vries combinatie. De 
hoofdslaapkamer is aan de achterzijde van de woning gelegen en is voorzien van ruime 
inbouwkast, de tweede slaapkamer is prima te gebruiken als kinderslaapkamer of 
studeerkamer. De tussengelegen badkamer is voorzien van ruime inloopdouche, 
wastafelmeubel, radiator, spiegelverwarming en inbouwspots, de naast gelegen 
separate toilet is eveneens keurig netjes en uitgerust met een fonteintje.

Kortom een heerlijke woning welke zeker een bezichtiging waard is.



Overdracht

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Servicekosten € 117,50

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekwoning

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1984

Isolatievormen Voorzetramen

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 69,53 m²

Inhoud 210 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5,78 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

4,2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

CV ketel

CV ketel Vaillant

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2003

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigendom belast met erfpacht
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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


