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Rossinilaan 345

2551 MV Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een betaalbare parterre maisonnette? Dan bent u hier aan het juiste 
adres.

Dit 3 kamer appartement (voorheen 4 kamer) is voorzien van een ruime woonkamer met 
open keuken, 2 slaapkamers, een moderne badkamer, een ruim terras en voortuin, 
afzonderlijke fietsenberging en eigen parkeerplaats.

De woning is zeer groen gelegen in de wijk Waldeck ,nabij het strand van Kijkduin, de 
winkels aan het Savornin Lohmanplein, het achter gelegen park en diverse uitvalswegen.




Kortom een heerlijk appartement welke zeker een bezichtiging waard is!
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree op de begane grond, ruime hal v.v. meterkast, toilet en berging alwaar 
opstelplaats wasmachine-/droger. De eerste slaapkamer is op de begane grond aan de 
voorzijde van de woning gelegen. Middels vaste trap toegang tot de eerste verdieping, 
ruime overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken. De ruime woonkamer is v.v. 
enorm veel lichtinval en een moderne open keuken. De keuken is v.v. 4 pits 
gaskookplaat, recirculatie kap, combi oven, vaatwasser en koelkast. Vanuit de 
woonkamer eveneens toegang tot het heerlijke zonnige terras welke heerlijk is om in te 
vertoeven. In de hal bevindt zich een berging alwaar opstelplaats vriezer. De ouder 
slaapkamer is eveneens licht en van riante afmetingen. De tussengelegen badkamer is 
ook moderne uitgerust en voorzien van inloopdouche, wastafelmeubel, 
handdoekradiator en separate toilet.

Afzonderlijke fietsenberging aanwezig en tevens een parkeerplaats op het afgesloten 
parkeerterrein



Overdracht

Vraagprijs Vraagprijs

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, beneden/boven woning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1980

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 98 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

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


