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Forellendaal 277

2553 JL Den Haag

Inleiding
Wij hebben weer een pareltje op de markt!

Bent u op zoek naar een appartement waar u enkel uw dozen uit hoeft te pakken dan 
bent u hier aan het juiste adres.

Dit zeer goed onderhouden en onlangs gerenoveerde 4 kamer appartement is werkelijk 
een genot om te bewonen.

De woning beschikt over weids en zeer groen uitzicht, 3 ruime slaapkamers, een 
moderne keuken, sfeervolle badkamer en toilet, welke in september 2019 volledig 
gerenoveerd zijn.
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Ligging en indeling

Keurig centrale entree, lift en trappenopgang naar 4e verdieping, entree woning, ruime 
hal welke toegang geeft tot alle vertrekken. De woonkamer geniet van veel lichtinval, de 
moderne open keuken is zeer sfeervol en van alle gemakken voorzien, waaronder; 5 pits 
gas kookplaat, oven, magnetron, vaatwasser en koel-/vriescombinatie. De baropstelling 
van de keuken is ook zeker een pre, de gezelligheid is ook hier weer duidelijk voelbaar. 
Vanuit de woonkamer toegang tot het achtergelegen zeer zonnige balkon (Z/W). Tevens 
heeft u vanuit de woonkamer, middels schuifdeur toegang tot de riante 
ouderslaapkamer. De badkamer en toilet zijn net uit de verpakking en ook hier is niets 
tekort aan gedaan. De separate hangend toilet is in dezelfde sfeer als de badkamer 
gebracht. De volledig betegelde badkamer heeft een moderne landelijke uitstraling en is 
voorzien van ruime inloopdouche, modern wastafelmeubel, wasmachine-/droger 
opstelling en handdoekradiator. Aan de voorzijde van de woning treft u nog twee 
slaapkamers aan welke beide van ideaal formaat is. Tevens beschikt de woning over een 
berging in de onderbouw en een tweede berging naast de entreedeur van de woning. 
Deze tweede berging is ideaal voor het plaatsen van een extra vriezer of te gebruiken als 
extra voorraadkast.Kortom  een woning welke alle aandacht gekregen heeft en op zoek is 
naar een nieuwe eigenaar welke net zo zal genieten dan de huidige eigenaren doen.



Overdracht

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

Servicekosten € 203,38

Verwarming € 82,64

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 5e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1976

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 84 m²

Inhoud 217 m³

Oppervlakte externe bergruimte 7 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

12 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Uitrusting

Warm water Centrale voorziening

Verwarmingssysteem Blokverwarming

Heeft een lift Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja
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Kenmerken




Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering 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


