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Inleiding
In de gewilde en kindvriendelijke wijk Wateringse Binnentuinen gelegen goed 
onderhouden 6 kamer hoekwoning, voorzien van maar liefst 5 slaapkamers, een 
moderne badkamer, nette keuken en parkeerplaats op eigen terrein, wie wil dat nu niet?

De wijk is zeer kindvriendelijk, groen en ruim opgezet en kenmerkt zich vanwege de 
karakteristieke woningen.

Gunstig gelegen t.o.v. basisscholen, winkels, openbaar vervoer en uitvalswegen.




Middels voortuin toegang tot de woning, de ruime en zeer lichte hal geeft gelijk het 
karakter van de woning weer. De grote raampartijen bij de trappen geven een oase aan 
licht en een prachtig ruimtelijk effect. De hal is voorzien van meterkast, alwaar 
opstelplaats stadsverwarming unit en moderne vrij hangende toilet. Vanuit de 
woonkamer toegang tot de (in de breedte gelegen) woon-/eetkamer. Ook hier is het licht 
een ideale bijkomstigheid. De open keuken (Bulthaup) heeft een neutrale kleurstelling en 
is voorzien van inductie kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combi magnetron, koel-/vries 
combinatie. Vanuit de keuken, middels openslaande deuren, toegang tot de heerlijke 
(gelegen op het Zuid-Oosten) zonnige achtertuin v.v. vrijstaande berging en 
achtergelegen parkeerplaats.
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Ligging en indeling

Middels vaste trap met enorme raampartijen toegang tot de eerste verdieping. 

De slaapkamer aan de voorzijde van de woning is thans in gebruik als kinderkamer, de 
ruime achterslaapkamer is voorzien van ideale inbouwkast, de tweede achterslaapkamer 
geeft eveneens ruimte voor een tweepersoonsbed. De naastgelegen badkamer is 
modern uitgerust en voorzien van ligbad, toilet, wastafelmeubel en vloerverwarming. 
Middels vaste trap toegang tot de tweede verdieping. Ook hier wordt u weer aangenaam 
verrast over de hoeveelheid licht. Deze zolderverdieping v.v. ruime slaapkamer 
(mogelijkheid tot het creëren van een tweede slaapkamer), opstelplaats wasmachine-/
droger en voldoende opbergmogelijkheden biedt enorm veel mogelijkheden. 



Overdracht

Vraagprijs € 409.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2010

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 155 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 121 m²

Inhoud 434 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

 

Locatie

Type Voortuin

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Zuidoost

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

Uitrusting

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

Tuin aanwezig Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft ventilatie Ja
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Kenmerken




 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


