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Inleiding
De parterre is gelegen in de gezellige wijk Leyenburg en beschikt over een mooie 
combinatie van originele en strakke elementen, wat zorgt voor een sfeervol en 
karakteristiek geheel. Daarnaast beschikt de woning over een fraai aangelegde voor- en 
(grote) achtertuin met diverse zitmogelijkheden. Hierdoor kun je gedurende hele dag 
genieten van zowel zon- als schaduwplekken.




Begane grond

Vanuit de voortuin stap je de hal van de woning binnen. Deze hal beschikt over originele 
elementen, zoals glas in lood, een terrazzo vloer, tegeltjes aan de muur en 
paneeldeuren. Vanuit de hal heb je toegang tot alle vertrekken. Aan de voorzijde tref je 
een slaapkamer met inbouwkast voor onder andere de wasmachine. Aan de achterzijde 
tref je de grote slaapkamer. In de grote slaapkamer is de ruimte optimaal benut door 
een inbouw kledingkast achter de deur en bedmeubel met lades en gigantisch veel 
bergruimte. 



3Huisduinenstraat 84, 2547 TD Den Haag


Ligging en indeling

Tussen de slaapkamers vind je een strakke (in 2018 aangelegde), praktisch ingedeelde 
badkamer met stoere RVS douche, verhoogd plafond in de inloopdouche, hangtoilet en 
wastafelmeubel.

 

Vanuit de hal loop je door naar de woonkamer. De riante woonkamer geeft een warme 
en lichte uitstraling door de grote raampartijen in de openslaande deuren aan de 
achterzijde en gezellige erker aan de voorzijde. De woonkamer beschikt over een strak 
gestucte open haard en open keuken, die van alle gemakken is voorzien, en heeft een 
massief grenen vloer. 




De gehele woning is voorzien van strak gestucte muren en plafonds, houten kozijnen 
met  gedeeltelijk dubbel glas en is grotendeels voorzien van houten vloeren. 




Via de openslaande deuren of keukendeur stap je zo de achtertuin in. De fleurige 
achtertuin beschikt over veel groen, diverse terrassen, een appelboom, druivenplant, 
een houten berging, losse opbergkast en een houthok inclusief hout voor de open 
haard. 



Overdracht

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Servicekosten € 100,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1940

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 63,05 m²

Inhoud 235 m³

Oppervlakte externe bergruimte 4,45 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik
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Kenmerken




Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Open haard

Heeft een open haard Ja

Tuin aanwezig Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering Ja
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Kenmerken
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


