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Zoutmanstraat 45 A

2518 GM Den Haag

Inleiding
Gebouwd onder architectuur van jugendstil architect Louis de Wolf, karakteristiek 
wonen, enorm veel ruimte, charme, glas-in-lood, gerenoveerde voorgevel, sfeer, diverse 
mogelijkheden de woning naar eigen smaak af te werken, puntjes op de i aanbrengen, 
wonen in the hotspot of The Hague! Spreken deze kernwoorden je aan, maak dan gerust 
een afspraak.

Dit fantastische 7 kamer driedubbel bovenhuis is op zoek naar een nieuwe eigenaar, 
welke hier met net zoveel liefde als de huidige bewoner wil wonen maar de woning naar 
eigen wens indeeld en afwerkt.

Gelegen nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen
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Ligging en indeling

Begane grond

entree op de begane grond, hal v.v. meterkast, trapopgang naar de eerste verdieping, 
ruime overloop v.v. toilet, welke toegang geeft tot alle vertrekken. Vanaf het moment dat 
u de woonkamer binnenloopt betreedt u een uniek pand. De woon-eetkamer is enorm 
ruim, beschikt over een erker aan de voorzijde van de woning, woonkamer met open 
haard, een eetkamer met ruime inpandige serre, een tussengelegen schuifseparatie v.v. 
glas-in-lood. De keuken is v.v. een sfeervol kookeiland met 4 pits gasfornuis, afzuigkap, 
koelkast, vriezer, vaatwasser, oven en magnetron en tevens het genot van een 
bergruimgte naast de keuken welke toegang geeft tot het terras.

ft het alleen nog maar eigen te maken



Overdracht

Vraagprijs € 659.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1880

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 197 m²

Inhoud 758 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

26 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 7 (waarvan 6 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

Ligging Aan drukke weg

Nabij openbaar vervoer

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming
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Kenmerken
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Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


