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Boendalestraat 55

2531 XK Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet,

Bent u op zoek naar een betaalbare 5 kamer eengezinswoning welke u met enkele 
aanpassingen eigen kunt maken, dan bent u hier aan het juiste adres.

Deze 5-kamer eengezinswoning is gelegen aan een rustige en kindvriendelijke straat in 
het gezellige Moerwijk.

Deze woning beschikt onder meer over een royale woon/eetkamer met openslaande 
deuren naar een achtertuin met volop privacy, een ruime voortuin, 4 slaapkamers en 1 
badkamer. De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht. Gelegen nabij het mooie Zuiderpark, 
winkelcentrum Leyweg, scholen, openbaar vervoer en diverse uitvalswegen.




3Boendalestraat 55, 2531 XK Den Haag


Ligging en indeling

Middels groene voortuin met betegelde opgang welke toegang geeft tot de woning, 
entree, portaal v.v. meterkast (5 groepen) en garderobe, hal v.v. kelder/trapkast, toilet 
met fonteintje en vanuit de hal toegang tot de riante opengebroken lichte tuingerichte 
woon-/eetkamer v.v. plavuizenvloer, open haard (met eventueel een gasaansluiting), v.v. 
rustieke smeedstalen schouw. Via de sfeervolle openslaande deuren (v.v. glas-in-lood) 
toegang tot de heerlijke achtertuin. De zonnige achtertuin is maar liefst 45m2, ligt op het 
zuidwesten en is voorzien van een vrijstaande stenen schuur met elektra. Verder een 
basic doch nette open keuken met eetbar, v.v. 4 pits gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, 
vriezer, keukenboiler, magnetron en wasmachineaansluitingMiddels vaste trap toegang 
tot de eerste verdieping;Overloop welke toegang geeft tot de 3 slaapkamers. Aan de 
voorzijde een ruime slaapkamer gelegen v.v. vaste kast en twee slaapkamers aan de 
achterzijde van de woning waarvan 1 v.v. een vaste kast, beide achterslaapkamers geven 
toegang tot het balkon. De badkamer is eveneens basic doch netjes en is v.v. ruime 
douche en wastafel.Middels vaste (hard houten Meranti) trap toegang tot de 
zolderverdieping;De  ruime zolder is voorzien van een dakkapel aan de voorzijde en aan 
de achterzijde van de woning welke een zee aan ruimte en licht geeft. 



Overdracht

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1937

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 101 m²

Inhoud 286 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

 

Energieverbruik

Energielabel F

 

CV ketel

CV ketel Vaillant HR

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting
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Kenmerken




Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigendom belast met erfpacht
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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


