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Beetsstraat 129

2524 PL Den Haag

Inleiding
Gezinnen opgelet! Bent u op zoek naar een ruime eengezinswoning v.v. 5 slaapkamers 
een nette keuken en badkamer, zonnige tuin (gelegen op het westen), vloerverwarming 
en zeer centrale ligging dan bent u hier aan het juiste adres!

De woning is volledig geïsoleerd en is zeer gunstig gelegen t.o.v. winkels, scholen, 
openbaar vervoer, Megastores en uitvalswegen.
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree ruime hal v.v. meterkast en keurig toilet met fontein, vanuit de hal toegang tot de 
zeer lichte woon-/eetkamer met vloerverwarming, trapkast en open keuken. De keuken 
is modern uitgerust en v.v. 4 pits inductie kookplaat, oven, vaatwasser, afzuigkap, koel-/
vriescombinatie en inbouw koffieapparaat. De woonkamer is heerlijk om in te vertoeven 
en geeft toegang tot de zonnige (gelegen op het westen) achtertuin met 
terrasoverkapping met inbouwspots en een ruime berging.

Eerst verdieping:

Qua slaapkamers komt u in deze woning niets tekort, deze etage bestaat uit naar liefst 2 
slaapkamers aan de achterzijde van de woning en een ruime slaapkamer aan de 
voorzijde van de woning, de naastgelegen badkamer is voorzien van inloopdouche, 
ligbad, toilet en wastafelmeubel. 

Tweede verdieping:

Deze verdieping bestaat uit maar liefst 2 ruime slaapkamer een riante wasruimte v.v. 
opstelplaats wasmachine-/droger, mechanische ventilatie en een wasbak. Als kers op de 
taart heeft u ook nog een terras aan de achterzijde van de woning.

Kortom een woning met meer dan voldoende mogelijkheden, goed geïsoleerd



Overdracht

Vraagprijs € 369.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2008

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 110 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 135 m²

Inhoud 387 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

 

Tuin

Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

Uitrusting

Warm water Stadsverwarming

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Stadsverwarming

Tuin aanwezig Ja
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Kenmerken
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Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


