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2531 EW Den Haag

Inleiding
Unieke kans! Zoek jij een ruime en per direct te betrekken eengezinswoning op een 
centrale locatie met een fantastisch ruime tuin op het zuidwesten? Dan hebben we 
precies wat jij zoekt!




Wij verkopen, op de Gloriantstraat 35 te 's-Gravenhage, een gave en lichte 
eengezinswoning, op een perceel van ca.126 m2 met een gebruiksoppervlak wonen (GO) 
van 99m2 met vier slaapkamers en ruime zonnige tuin voorzien van een berging met 
elektra. De gehele woning is voorzien van grijs eiken laminaat, welke drempelloos is 
gelegd door de gehele woning.




De woning is voorzien van een ruime woon/- eetkamer. Met een half open keuken welke 
beschikt over diverse moderne apparatuur. Via de woonkamer heb je middels een 
schuifpui toegang tot de riante zonnige en kleurrijke tuin. Tevens is er een badkamer 
met toilet, ligbad, een stoom/- massage douchecabine en een wastafel. De gehele 
woning wordt verwarmd met een CV-ketel van Remeha (2003) en is voorzien van dubbel 
glas.
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Ligging en indeling

Begane grond

Via het hekje in de voortuin wordt op vriendelijke wijze toegang geboden tot deze 
heerlijke ruime eengezinswoning. De straat is een oase van rust, net als de gehele buurt.

2a Begane grond




Woonkamer

Aangekomen in de hal vinden we de meterkast en het toilet met fontein. Via een handige 
schuifdeur is er toegang tot de lichte woonkamer en de trapopgang naar de 
bovengelegen verdiepingen. De woonkamer is voorzien van een mooie 
openhaardschouw. De woonkamer is gunstig in te delen (lounge, ontspanningshoek). De 
achterzijde is voorzien van een brede schuifpui waardoor de tuin onderdeel uitmaakt 
van de woonkamer. De zichtlijnen in de woning zijn uitstekend door de grote 
raamoppervlakken en mooie groenvoorzieningen aan de buitenzijden. Aan de 
achterzijde is over de gehele breedte veel lichtinval door de ruime raampartijen. De 
schuifpui biedt toegang tot de zonnige en diepe tuin op het zuid/zuidwesten, een mooi 
tegelterras en een grote schuur (met elektra) en een poort aan de achterzijde voor 
toegang tot de achterom.



Overdracht

Vraagprijs € 289.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1939

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 126 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 99 m²

Inhoud 314 m³

Oppervlakte externe bergruimte 7 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuid-west

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

CV ketel REMEHA (elektrisch combiketel uit 2003)

Warmtebron Elektriciteit

Bouwjaar 2003

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom
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Kenmerken




Uitrusting

Warm water Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Gashaard

Heeft een balkon Ja

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


