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Seringenstraat 24

2563 GB Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Verlangt u naar die éne woning welke u binnenloopt en denkt, “hier heb ik heel lang op 
gewacht” dan bent u hier aan het juiste adres.

Bent u op zoek naar riante afmetingen, enorm veel lichtinval, hoge plafonds, keurige 
keuken, 2 slaapkamers (mogelijkheid tot het creëren van een derde) een moderne 
badkamer en toilet, zeer zonnig dakterras en alle charme die u zich maar kunt wensen, 
dan hoeft u niet verder te zoeken, wij brengen dit pareltje op de markt!

Gelegen in de gewilde heesterbuurt, nabij winkels, scholen en openbaar vervoer.
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Ligging en indeling

Open portiek, trapopgang welke toegang geeft tot de woning, entree, ruime hal alwaar 
meterkast, en bergruimte met wasmachineaansluiting. Trapopgang welke toegang geeft 
tot de woonverdieping. De enorme hal is echt een genot om in binnen te komen en v.v. 
modern hangend toilet met fontein, tevens is de hal v.v. 2 vaste kasten. Vanuit de hal 
toegang tot alle vertrekken. De sfeervolle woon-/eetkamer (voormalig en suite) is enorm 
licht, gecharmeerd door het hoge plafond. De woonkamer is v.v. een parketvloer, 
openhaard en geeft middels openslaande deuren toegang tot het achterbalkon. De 
keuken is aan de achterzijde van de woning gelegen en is uitgerust met een 5 pits 
gasfornuis, oven, vaatwasser, afzuigkap en koel-/vriescombinatie. De achterslaapkamer 
is van prima formaat en de moderne naastgelegen badkamer (vernieuwd in 2008) is v.v. 
inloopdouche, wastafel, radiator en mechanische ventilatie. De tweede slaapkamer 
(master bedroom met ruime kastenwand) is aan de voorzijde van de woning gelegen en 
eventueel te scheiden in 2 slaapkamers. Middels trapopgang toegang tot de ideale 
wasruimte v.v. opstelplaats droger, deze ruimte geeft toegang tot het ideale en zeer 
zonnige dakterras (middels vergunning) v.v. wateraansluiting waar u heerlijk van de zon 
het uitzicht kunt genieten.



Overdracht

Vraagprijs € 339.500,- k.k.

Servicekosten € 86,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1910

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 189 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 108 m²

Inhoud 406 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Tuin

Type Zonneterras

 

Energieverbruik

Energielabel F

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2010

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel
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Kenmerken




Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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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


