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Akkerdreef 11

2723 XP Zoetermeer

Inleiding
In de groene wijk Seghwaert gelegen, keurig onderhouden 5-kamer parterre-
maisonnette met prachtig vrij uitzicht op wijkpark 'Seghwaertse Hout' en riante, zonnige 
achtertuin. De zonnige en tuingerichte woonkamer met openslaande deur richting de 11 
meter diepe onderhoudsarme achtertuin, L-vormige inbouwkeuken, 4 slaapkamers en 
de basic doch nette badkamer maken de tweelaagse woning tot een ideale plek voor 
vele jaren woonplezier. Gelegen in een keurig onderhouden appartementencomplex 
met goede parkeergelegenheid voor de deur, aan een autoluwe straat. De woning ligt in 
de nabijheid van meerdere (basis)scholen, twee wijkwinkelcentra, recreatiegebied Noord 
Aa, verschillende uitvalswegen en openbaar vervoer. 
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Ligging en indeling

Begane grond: Overdekte entree, entreehal met geheel betegelde toiletruimte met 
zwevend toilet en fonteintje, meterkast (5 groepen, aardlekschakelaar) en trapopgang 
naar eerste verdieping. Lichte, tuingerichte woonkamer met bergkast onder de trap en 
openslaande deur naar de achtertuin. De zonnige, diepe achtertuin (zuid-westen), 
voorzien van houten tuinhuisje, achterom naar afsluitbaar achterpad en elektrisch 
zonnescherm. Berging via achterpad te bereiken. Aan de voorzijde gelegen open keuken 
met L-vormige opstelling voorzien van ingebouwde koelkast, vriezer, oven, vaatwasser, 
en carrouselkast, afzuigkap en heerlijk vrij uitzicht op het wijkpark. 




Eerste verdieping: 

Trapopgang met overloop, tussengelegen vaste bergkast (eventueel te gebruiken als 
opstelplaats voor wasmachine/droger), bergkast met c.v. combiketel (Nefit, 2000) en 
bergruimte boven de trap. Aan de voorzijde twee slaapkamers met zicht over het park. 
Hier kunt u eventueel een woningbrede slaapkamer creëren. Aan de de achterzijde twee 
slaapkamers waarvan de eerste een ruime masterbedroom. De tweede slaapkamer is 
direct gelegen naast de trap. De tussengelegen volledig betegelde badkamer



Overdracht

Vraagprijs € 299.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, maisonnette

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1980

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 983 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 92 m²

Inhoud 309 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Nefit

Bouwjaar 2000

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel
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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


