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Landréstraat 977

2551 BN Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar locatie dan bent u hier aan het juiste adres.

Dit 2/3 kamer appartement ligt in de "Chinese Muur" en op loopafstand van het strand 
van Kijkduin. Het appartement geniet van enorm veel lichtinval, ruim balkon, liftopgang 
en een uitstekende locatie. In 2015 is het appartement volledig gerenoveerd en dit is 
terug te zien in de woning.

Nieuwsgierig geworden, kom gerust langs en ervaar het zelf.
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Ligging en indeling

Begane grond

Gesloten portiek voorzien van brievenbussen-/bellentableau, middels trap en lift 
toegang tot de woning, entree, de ruimte in de hal is heerlijk en kenmerkend voor de 
rest van het appartement. Vanuit de hal toegang tot de riante en zeer lichte woonkamer 
(voorheen 2 kamers, woonkamer en zijkamer). Door de hogere ligging heeft u fantastisch 
vrij uitzicht over de bomen heen en geniet u des te meer van te lichtinval. De hal is 
voorzien van berging alwaar opstelplaats boiler (50L) en wasmachine aansluiting, 
meterkast, de separate douche heeft plaats gemaakt voor een volwaardige badkamer 
met bijgetrokken toilet. De badkamer is voorzien van douche, toilet, wastafel, radiator en 
mechanische ventilatie. Aan de voorzijde van het appartementencomplex treft u de 
keuken aan, welke keurig netjes is en is uitgerust met een 4 pits inductie kookplaat, 
afzuigkap en vaatwasser, tevens heeft u vanuit de keuken toegang tot het heerlijke 
zonnige balkon. De naastgelegen slaapkamer is van prima formaat en geeft eveneens 
toegang tot het balkon.

In de onderbouw heeft u een eigen berging en een gemeenschappelijke fietsenberging.



Overdracht

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Servicekosten € 247,08

Verwarming € 56,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 4e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1965

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 82 m²

Inhoud 249 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6,24 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

7,15 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Uitrusting

Warm water Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Blokverwarming

Heeft een lift Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja
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Kenmerken




Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan 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
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


