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Kokkelsingel 27

2492 SB Den Haag

Inleiding
Grote gezinnen opgelet, in het kindvriendelijke "Leidschenveen" gelegen riant en keurig 
afgewerkte 6 kamer eengezinswoning v.v. nette keuken, verzorgde badkamer, 5 riante 
slaapkamers, ruime achtertuin (NW) met houten berging. Gelegen aan de gezellige singel 
(wijk De Vissen) nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen.
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Ligging en indeling

entree hal v.v. meterkast en modern betegelde toilet met fontein, vanuit de hal toegang 
tot de sfeervolle woonkamer (ca. 5.75 x 4.30) welke toegang geeft tot de moderne open 
keuken, de tuingerichte woonkamer geeft middels schuifpui toegang tot de geheel 
betegelde achtertuin 970x575 met een houten schuur en afgesloten achterom.

De woonkeuken v.v. grote vaste trapkast is zeer ruim uitgevoerd met veel 
inbouwapparatuur o.a. combi oven en magnetron (rvs), afwasmachine, grote 5 pits 
gaskookplaat met extra grote wokbrander rvs, veel kastruimte, apothekerskast, rvs 
afzuigkap en Amerikaanse koel-/vries combinatie. Over de hele begane grond ligt een 
mooie plavuizenvloer v.v. vloerverwarming als hoofdverwarming,Ruime overloop v.v. 
ruime vaste kast alwaar opstelplaats wasmachine-/ droger en cv combi ketel, ruime 
ouderslaapkamer aan de achterzijde van de woning, de 2e slaapkamer is eveneens 
voorzien van prima afmetingen. De gehele 2de verdieping is voorzien van laminaat vloer.

Aan de voorzijde van de woning is de badkamer gelegen en uitgerust met een whirlpool 
bad, half ronde douchecabine, wastafelmeubel, designradiator en thermostaat kranen.

Open vaste trap naar de zolderverdieping 

De zolderverdieping is voorzien van 3 slaapkamers welke geheel naar wens in te delen 
zijn. 



Overdracht

Vraagprijs € 379.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2003

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 123 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 155 m²

Inhoud 461 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noord west

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

Uitrusting

Verwarmingssysteem Blokverwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja
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Kenmerken




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


