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Inleiding
Dit ruime parterre hoekappartement (ca.84m2) met grote zonnige achtertuin (ca. 83m2) 
heeft 5 kamers, waarvan 3 slaapkamers en een gezellige eetkamer met semi open 
keuken en ruime woonkamer.  Aan dit appartement is destijds een souterrain 
toegevoegd waardoor extra ruimte is gecreëerd.




Schrikt u niet om uw woning naar eigen smaak aan te passen? De gedateerde keuken en 
badkamer van dit ruime appartement kunt u naar wens moderniseren. Geïnteresseerd? 
Lees snel onderstaande.




De populaire Heesterbuurt in het Valkenboskwartier is een rustige en gezellige woonwijk 
die erg centraal gelegen is. Alle benodigde voorzieningen zijn in de buurt te vinden. De 
natuur ligt op loop- en/of fietsafstand zoals het Zuiderpark, maar ook strand, zee en de 
duinen van Kijkduin en Scheveningen. De boodschappen kunnen gedaan worden in de 
gezellige Fahrenheitstraat of Weimarstraat. Het openbaar vervoer met de tram- en 
buslijnen naar het centrum van Den Haag ligt op loopafstand. Tot slot zijn er meerdere 
uitvalswegen in de buurt die leiden naar de snelwegen rondom de stad Den Haag.
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Ligging en indeling

Entree woning op de begane grond; Tochtportaal met originele granitovloer; Ruime hal 
met vaste kasten; Ruime woonkamer met gezellige openhaard (hout gestookt); Voorzijde 
slaapkamer (I) met enkele vaste kasten; Achterzijde slaapkamer (II); Ruime badkamer 
voorzien met toilet, badkamermeubel met wastafel, handdoekradiator, ruime hoek 
douchecabine met thermosstaatkraan en mechanische ventilatie, de wasmachine 
aansluitingen zitten in de badkamer netjes in vaste kast geplaatst; Vanuit de woonkamer 
betreed u de verhoogde gezellige eetkamer (III) met toegang naar de keuken met een L-
vormig aanrechtblad voorzien met vele boven- en onder keukenkastjes en plaats voor 
diverse keukenapparaten, tevens toegang tot de fantastische achtertuin.; 




De lichte SOUTERRAIN slaapkamer (IV) is vanuit de woonkamer te bereiken en heeft een 
ruime vaste kast. Er bestaat voor dit appartement voldoende ruimte voor een aanbouw 
en uitbreiding souterrain mocht u meer ruimte wensen.




De gezellige grote zonnige TUIN is gelegen aan de achterzijde, zuidwest gesitueerd, en 
heeft een houten CHALET/SCHUUR (ca,8,40m2) voorzien van met stroom- en waterpunt. 
Er is aan de tuinzijde een uitvalscherm aanwezig.



Overdracht

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Servicekosten € 30,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1927

Keurmerken Bouwkundige keuring

Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 155 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 83,7 m²

Inhoud 270 m³

Oppervlakte externe bergruimte 8,4 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuid-west

Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel C
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Kenmerken




CV ketel

CV ketel Remeha Avanta 28c

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Open haard

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een open haard Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft zonwering Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's




Interesse?

Marchel Segers, uw REMAX makelaar, 06-13302047

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


