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Lelievaart 47

2724 SC Zoetermeer

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een leuke en sfeervolle hoek eengezinswoning, 3-onder-1-kap? Dan 
bent u hier aan het juiste adres.

De woning is voorzien van een nette keuken, 4 slaapkamers, eenvoudige badkamer en 
maar liefst een voortuin (ZW), achtertuin (NO) en zijtuin (ZO) en aparte berging om 
bijvoorbeeld fietsen op te slaan. De ligging van de tuin zorgt ervoor dat je op elk moment 
van de dag ergens in de tuin heerlijk kunt genieten van zon.

De woning is gelegen in de gewilde wijk Seghwaert alwaar een super gezellige straat met 
veel gezinnen voor optimaal woongenot zorgt. Recent heeft de actieve straat zelfs 
gezorgd voor een flinke subsidie om de in de straat gelegen speeltuin verder vorm te 
geven.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs en ervaar het zelf
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Ligging en indeling

Begane grond

Middels verhoogde voortuin toegang tot de woning, entree, hal v.v. vernieuwde 
meterkast (2018) en toilet, vanuit de hal toegang tot de heerlijke tuingerichte 
woonkamer met open keuken. De keuken is v.v. 5 pits gaskookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser, koel-/vriescombinatie en oven. De woonkamer geniet door de  hoekligging 
van enorm veel lichtinval en geeft middels schuifpui en openslaande tuindeuren toegang 
tot de riante achter- en zijtuin.

De tuin is zonnig en verzorgd en een genot om in te vertoeven tijdens de heerlijke zomer 
maanden.




Eerste verdieping:

Ruime overloop, de slaapkamer aan de voorzijde van de woning is voorzien van enorm 
veel lichtinval, de naastgelegen badkamer is eenvoudig en kunt u naar eigen wens 
renoveren. De achter slaapkamer is ruim en speels ingericht. Op de overloop treft u nog 
een berging aan, alwaar opstelplaats wasmachine-/droger.



Overdracht

Vraagprijs € 299.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1980

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 104 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 123 m²

Inhoud 384 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noord-oost

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

Tuin 3 - Type Zijtuin

Tuin 3 - Oriëntering Zuidoost

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2019
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Kenmerken




Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging 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


