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Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar die éne woning welke u binnenloopt en verliefd op bent, dan bent u 
hier aan het juiste adres.

Deze 6 kamer tussenwoning voorzien van nette en neutrale keuken, 2 luxe badkamers, 2 
dakkapellen, 2 parkeerplaatsen een buitenkeuken en een overschot aan sfeer en 
charme, moet u gezien hebben.




De woning is aan de voorzijde gelegen aan een kindvriendelijke autovrije groenstrook 
waar gezelligheid en veilig spelen voor kinderen centraal staat. In de voortuin heeft u de 
gehele middag en avond de zon waardoor u heerlijk kunt genieten terwijl de kinderen 
lekker spelen.




De woning is gelegen in de gewilde wijk Oosterheem, nabij het gezellige Heemkanaal en 
de groenvoorzieningen van het bentwoud.
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Ligging en indeling

Begane grond

Middels voortuin toegang tot de woning, entree, zeer lichte hal v.v. modern toilet met 
fontein welke  hoogwaardig is afgewerkt met betonstuuk. Fraai weggewerkte meterkast 
met garderobenis. De ruime tuingerichte woonkamer is v.v. trapkast, openhaard op 
basis van waterdamp en zeer fraaie  shutters. Open keuken v.v. 5 pits gasfornuis, oven, 
afzuigkap, koel-/vriescombinatie, magnetron en vaatwasser. Vanuit de woonkamer 
middels openslaande deuren toegang tot de sfeervolle en zonnige achtertuin. De tuin is 
v.v. een fantastische "buitenkeuken", vrijstaande stenen schuur met daarachter 2 privé 
parkeerplaatsen op een mandelig terrein welke is afgesloten met een elektrisch hek




Eerste verdieping

Ruime overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken. Aan de achterzijde treft u een 
zeer charmante inloopkastenkamer aan, deze ruimte is ook v.v. shutters. De 
naastgelegen ouderslaapkamer is van prima formaat en straalt ook enorm veel sfeer uit. 
De slaapkamer aan de voorzijde is eveneens v.v. shutters en prima afmetingen. De 
badkamer is prachtig en werkelijk een genot om in te vertoeven. De badkamer is v.v. 
fraai vrijstaand bad, elektrische vloerverwarming, 



Overdracht

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2006

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 131,56 m²

Inhoud 475 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

5,3 m²

Oppervlakte externe bergruimte 7,54 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2006

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting
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Kenmerken




Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging 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


