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Valkenboslaan 206

2563 EA Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar veel ruimte op een leuke locatie dan bent u hier aan het juiste 
adres.

Dit 4/5 kamer dubbel bovenhuis is gelegen aan de gewilde Valkenboslaan en is voorzien 
van keurige keuken, moderne (onlangs gerenoveerde) badkamer, 3 ruime slaapkamers 
en veel bergruimte.

Centraal gelegen ten opzichte van winkels, scholen en openbaar vervoer.

Kortom een heerlijke woning welke zeker een bezichtiging waard is
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Ligging en indeling

Entree op straatniveau, binnentrap welke toegang geeft tot de woonverdieping, ruime 
hal v.v. toilet. Vanuit de hal toegang tot de sfeervolle woonkamer ensuite, de voorkamer 
is thans in gebruik als zitkamer en de achterkamer is in gebruik als eetkamer. De ruimtes 
zijn gescheiden middels authentieke schuifseparatie met 4 vaste kasten, tevens zijn de 
originele plafonds behouden. De achterkamer is v.v. sfeervolle open haard. De enorme 
leefruimte op deze verdieping is zeer ideaal. De keuken is modern (geplaatst in 2006) en 
v.v. 4 pits gaskookplaat, oven (2016), afzuigkap en vaatwasser (2014).

Tweede verdieping:

Ruime overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken.

Aan de voorzijde treft u een riante slaapkamer met 2 vaste kasten en toegang tot het 
zonnige balkon. De badkamer (nieuw) is v.v. inloopdouche, dubbele wastafel, 
wasmachine-/droger aansluiting en handdoekradiator waaraan vloerverwarming is 
gekoppeld. Aan de achterzijde van de woning treft u een riante slaapkamer aan en een 
naastgelegen kleinere slaapkamer. De tussengelegen berging met vaste kast is ruim en 
een zeer toegevoegde waarde. De tweede kleinere berging is v.v. opstelplaats cv combi 
ketel (Vaillant bouwjaar 2018) + opstelplaats transformator zonnepanelen en tevens is 
hier een tweede wasmachine aansluiting aanwezig.



Overdracht

Vraagprijs € 419.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1910

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 119 m²

Inhoud 235 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

Uitrusting

Heeft een balkon Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering Ja
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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


