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Streefkerkstraat 202

2729 KZ Zoetermeer

Inleiding
Kopers opgelet!

In de gewilde wijk Oosterheem gelegen, goed onderhouden 5 kamer eengezinswoning 
v.v. ruime woonkamer, nette voor-en achtertuin, 4 slaapkamers, moderne keuken, 
eenvoudige doch nette badkamer, groot dakkapel, twee parkeerplaatsen achter de 
woning v.v. solar carport. Wat kan een koper zich nog meer wensen.




De woning is gelegen aan een autovrije groenstrook waar kinderen heerlijk kunnen 
spelen, nabij het Heemkanaal, en op loopafstand van winkels, scholen en openbaar 
vervoer.




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

Begane grond

Middels voortuin toegang tot de woning, ruime en zeer lichte woonkamer is uitgerust 
met een open keuken v.v. een pvc vloer, 5 pits gasfornuis, afzuigkap, combi magnetron, 
vaatwasser en koel-/vriescombinatie, tevens beschikt de woonkamer over een trapkast 
en middels openslaande deuren toegang tot de achtertuin. De achtertuin is zeer zonnig 
en v.v. vrijstaande stenen schuur. Achter de tuin treft u 2 privé parkeerplaatsen op een 
mandelig terrein welke is afgesloten middels een elektrisch hek met de luxe van een 
solar carport 

Eerste verdieping:

Aan de voorzijde van de woning treft u een ruime en zeer lichte slaapkamer. De 
naastgelegen badkamer is eenvoudig doch netjes en voorzien van ligbad, separate 
douche, tweede toilet, wastafel en radiator, kortom alles wat een badkamer nodig heeft. 
De zeer riante slaapkamer aan de achterzijde van de woning is van riante afmeting en 
thans in gebruik als ouderslaapkamer. 

Tweede verdieping.

Deze verdieping beschikt over maar liefst 2 ruime slaapkamers, een dakkapel, wasruimte 
en overloop met opstelplaats cv combi ketel.



Overdracht

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2005

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 146 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 130 m²

Inhoud 440 m³

Oppervlakte externe bergruimte 7,6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Tuin

Type Achtertuin

Tuin 2 - Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2005

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Zonnecollectoren

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats
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Kenmerken




Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging 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




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


