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Weteringdreef 64

2724 HB Zoetermeer

Inleiding
Speels ingedeelde parterre-maisonnette met speelse niveauverschillen, een extra brede 
woonkamer van ca. 46m², nette keuken met hoekopstelling voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, badkamer met douchecabine, twee ruime slaapkamers van ca. 12 en 
9m², praktische bergruimte van

ca. 19m², vernieuwde Vaillant c.v. combiketel (2011) en een sfeervol aangelegde, zonnige 
achtertuin op het zuiden met een eigen berging.

De woning is gelegen in een groene, kindvriendelijke omgeving en op korte afstand van 
wijkwinkelcentra Seghwaert en Leidsewallen, park Seghwaert, het Noord Aa 
recreatiegebied, diverse (basis)scholen, voorgezet onderwijs, de Dorpsstraat, het 
Stadshart en het Woonhart. Ook zijn de Randstad Railstations Seghwaert en 
Leidsewallen op loopafstand en ligt de woning dichtbij de uitvalswegen, zoals de 
Zoetermeerse rondweg en de rijksweg A12.
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Ligging en indeling

Begane grond

Begane grond: via een bordes bereikt men de entreehal met meterkast, laminaat, een 
berg-/stookkast met een wasmachine-aansluiting en de Vaillant c.v. combiketel (2011). 
De toiletruimte is tot plafondhoogte betegeld en voorzien van een hangend closet, 
fonteintje, uitzetraampje en een verlaagd plafond met inbouwspotjes. De keuken van ca. 
358x303/259 is ingericht met een hoekopstelling en uitgerust met diverse 
inbouwapparatuur, te weten; vaatwasmachine, oven, 4-pits gaskookplaat, RVS afzuigkap 
en een koel-/vriescombinatie. De bovenkasten zijn voorzien van onderbouwspotjes. 
Vanuit de keuken heeft men een speelse doorkijk naar de lager gelegen woonkamer. De 
royale en extra brede woonkamer van ca. 774x598 is voorzien van een laminaat vloer, 
praktische bergruimte van ca. 19m² (ca. 130cm hoog) en een openslaande deur naar de 
zonnige achtertuin. De achtertuin is op het zuiden gelegen en ingericht met 
sierbestrating, groenborders, een buitenkraan, vaste beplanting, achterom en een eigen 
berging.



Overdracht

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, maisonnette

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1980

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 94 m²

Inhoud 285 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

19 m²

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuiden

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Vaillant

Bouwjaar 2011

Combiketel Ja
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Kenmerken




Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Tuin aanwezig Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Meer jaren onderhoudsplan 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


