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2564 XE Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een ¾ kamer top appartement op een super leuke locatie dan bent 
u hier aan het juiste adres.

Dit appartement is voorzien van ruime woon-/eetkamer, moderne keuken, basic doch 
nette douche, 2 ruime slaapkamers en maar liefst 2 balkons.




Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs en ervaar het zelf!
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Ligging en indeling

Indeling:




Open portiek, entree op eerste verdieping, hal voorzien van meterkast, binnentrap welke 
toegang geeft tot de charmante woonverdieping, overloop welke toegang geeft tot alle 
vertrekken. De woon-/eetkamer is ruim opgezet en gescheiden middels authentieke 
schuifseparatie met glas in lood deuren en 4 vaste kasten, tevens is de woonkamer ook 
voorzien van een airco unit. De keuken is modern uitgerust en voorzien van 4 pits 
gasfornuis, combi oven, afzuigkap, ½ model vaatwasser en koel-/vriescombinatie. De 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning is voorzien van enorm veel lichtinval en 
geeft toegang tot het balkon. De naastgelegen separate hangend toilet is half betegeld 
en keurig onderhouden (deze is in 2021 geheel gerenoveerd). De douche is basic doch 
netjes. De tweede slaapkamer is aan de voorzijde van de woning gelegen en is voorzien 
van airco, wastafel en geeft toegang tot het balkon aan de voorzijde van de woning. 

Kortom een heerlijk appartement welke u zo kunt betrekken en zeker een bezichtiging 
waard is!



Overdracht

Vraagprijs € 319.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1929

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 459 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 83 m²

Inhoud 305 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 2

 

Energieverbruik

Energielabel F

 

Uitrusting

Heeft een balkon Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja
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Kenmerken
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Foto's




6Morelstraat 24, 2564 XE Den Haag


Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


