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Cannenburglaan 5

2532 AL Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!




Bent u op zoek naar een ruime eengezinswoning? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Deze 4/5 kamer eengezinswoning is voorzien van een ruime woonkamer met open 
keuken, 3 ruime slaapkamers (met mogelijheid tot het creeren van een 4r slaapkamer), 
nette badkamer, ruim terras en zonnige achtertuin. 

Gelegen nabij winkelcentrum in de Boogaard, met in de directe omgeving openbaar 
vervoer voorzieningen, winkels, scholen en uitvalswegen.
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Ligging en indeling

Middels voortuin toegang tot de woning, entree hal v.v. meterkast en toilet, ruime 
woonkamer met open keuken en toegang tot de zonnige achtertuin. De keuken is v.v. 
inductie kookplaat (2022), oven (2021), vaatwasser (2022), koel-/vriescombinatie en 
afzuigkap. De zonnige achtertuin beschikt over een wateraansluiting en een berging op 
de achterplaats gelegen.

Middels vaste trap toegang tot de eerste verdieping

Deze verdieping heeft enorm veel potentie. De huidige situatie vertaald zich in twee 
enorm ruime slaapkamers. Aan de voorzijde treft u een gigantische slaapkamer aan en 
aan de achterzijde de ouderslaapkamer (over de gehele breedte gelegen). uiteraard is er 
gemakkelijk een derde slaapkamer te creëren op de deze verdieping.  De overloop is 
voorzien van een ruime berging en de badkamer is aan de voorzijde van de woning 
gelegen en v.v. ligbad, handdoekradiator, toilet, wastafelmeubel en mechanische 
ventilatie.D e zolderverdieping is v.v. een zeer riante open ruime (eventueel 2 kamers 
van te maken) met toegang tot het heerlijke terras.  De ruime berging is v.v. opstelplaats 
wasmachine-/droger en cv combi ketel. 



Overdracht

Vraagprijs € 415.000,- k.k.

Servicekosten € 14,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1993

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 112,9 m²

Inhoud 370 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

10,2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012
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Kenmerken




Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigendom belast met erfpacht
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Kenmerken




6Cannenburglaan 5, 2532 AL Den Haag


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


