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Zegwaartseweg 136

2728 PB Zoetermeer

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een 3-onder-1 kap woning op een unieke locatie dan bent u hier aan 
het juiste adres!




Deze 4 kamer tussenwoning vraagt om een frisse wind en wat aandacht maar heeft 
enorm veel potentie. Maakt u de afweging om een starters woning te kopen in 
Zoetermeer of voor hetzelfde geld te wonen op de gewilde Zegwaartseweg maak dan nu 
een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

De woning is voorzien van een ruime woonkamer en basic doch nette keuken en 
badkamer en maar liefst 3 slaapkamers. Tevens is de woning voorzien van een ruime 
voortuin en een beknopte doch zonnige achtertuin en een eigen parkeerplaats.




De woning is gelegen op de rand van Zoetermeer en Benthuizen, nabij uitvalswegen, 
winkelcentrum Oosterheem en de Dorpsstraat van Benthuizen. Kortom een woning 
welke u geheel eigen kunt maken.
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Ligging en indeling

Begane grond

Middels ruime voortuin toegang tot de woning, hal v.v. meterkast, vanuit de hal direct 
toegang tot de riante woonkamer met trapkast. De vele raampartijen geven een enorm 
lichtinval in de woning. De keuken is v.v. 5 pits gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser en 
koelkast. Vanuit de keuken toegang tot de achterplaats met schuur alwaar 
wasmachineaansluiting. De badkamer is op de begane grond gelegen en is basic doch 
netjes. De badkamer is v.v. toilet, ligbad met douchefunctie en wastafel.




Middels vaste trap toegang tot de eerste verdieping:

Aan de achterzijde van de woning bevinden zich twee goede slaapkamers en aan de 
voorzijde van de woning treft u de derde slaapkamer aan.




Kortom een woning weke vraagt om wat aandacht maar enorm veel potentie heeft.



Overdracht

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1912

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 123 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 87 m²

Inhoud 315 m³

Oppervlakte externe bergruimte 14 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuid-west

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Noord-oost

 

CV ketel

CV ketel Remeha

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2006

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting
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Kenmerken




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


