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Inleiding
Bent u op zoek naar een betaalbare eengezinswoning dan bent u hier aan het juiste 
adres.

Deze keurige 5 kamer eengezinswoning vraagt om de puntjes op de i maar is in de basis 
keurig netjes.

De woning geniet van enorm veel lichtinval, 4 ruime slaapkamer, eenvoudige doch nette 
badkamer en keuken en een gigantische, zonnige (op het Zuiden gelegen) achtertuin.

Nieuwsgierig geworden, kom gerust langs en ervaar het zelf!
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Ligging en indeling

Begane grond

entree woning, ruime hal, meterkast en toilet. Vanuit de hal toegang tot de zeer lichte en 
tuingerichte woonkamer voorzien van trapkast en open keuken. De keuken is basic doch 
netjes. De riante en zonnige achtertuin geeft tal van mogelijkheden. Zo is deze ruim 
genoeg om eventueel een uitbouw te realiseren, tevens is de tuin voorzien van ideale 
vrijstaande stenen schuur.




Eerste verdieping

Aan de achterzijde twee ruime slaapkamers en aan de voorzijde treft u de 
ouderslaapkamer aan, allen van prima formaat. De badkamer is voorzien van ligbad, 
wastafel, tweede toilet en handdoekradiator.




Zolderverdieping

Ruime overloop alwaar opstelplaats wasmachine-/droger en cv combi ketel (lease), de 
slaapkamer is zeer ruim en voorzien van wastafel.

Kortom een heerlijke woning met tal van mogelijkheden!
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Ligging en indeling

Bijzonderheden

- Gelegen op eigen grond

- Grotendeels voorzien van dubbel glas

- Verwarming en warm water middels cv combi ketel (lease, bijdrage +/- € 29,- per 
maand)

- Zeer centraal gelegen t.o.v. winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen

- Oplevering in overleg



Overdracht

Vraagprijs € 239.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1982

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 129 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 107 m²

Inhoud 348 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Lease

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens
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Kenmerken




Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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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


