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Copernicuslaan 77

2561 VB Den Haag

Inleiding
Parterre liefhebbers opgelet!

In de gewilde wijk Valkenbos gelegen 3 kamer parterre woning welke geheel naar eigen 
wens te renoveren is. De woning (voormalig winkel/slagerij) beschikt over een goede 
afmeting en is gelegen op eigen grond. De woning dient gerenoveerd te worden maar 
geeft u tal van mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden, kom gerust langs en ervaar het zelf.




3Copernicuslaan 77, 2561 VB Den Haag


Ligging en indeling

Begane grond

Open portiek welke toegang geeft tot de woning, entree, hal v.v. meterkast en toilet. De 
lange hal is voorzien van een granieten vloer en een ruime kastenwand. Aan de voorzijde 
van de woning treft u een grote ruimte aan waar een woonkamer gerealiseerd kan 
worden (thans in gebruik als opslag). Aan de achterzijde kan de huidige woonkamer als 
eetkamer of slaapkamer ingericht worden. Hiernaast bevindt zich een ruime slaapkamer 
die middels openslaande deuren toegang geeft tot de achtertuin. De badkamer is basic 
en v.v. douche, toilet en wastafel. Aan de achterzijde van de woning treft u de keuken 
aan met granieten vloer en werkblad. Achter de keuken bevindt zich een kleine 
bijkeuken met toegang tot een kelder. De zonnige achtertuin-/patio is van prima 
formaat en deels overdekt.

Kortom een woning met enorm veel potentie welke wel gerenoveerd dient te worden.




Overdracht

Vraagprijs € 310.000,- k.k.

Servicekosten € 140,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1914

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 108 m²

Inhoud 382 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuidoost

Heeft een achterom Ja

 

Uitrusting

Tuin aanwezig 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


