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Loenensestraat 191

2574 RL Den Haag

Inleiding
Ruime eengezinswoning in de wijk Rustenburg/Oostbroek met ruime voor- en 
achtertuin!

Bent u op zoek naar een rustige, kindvriendelijke omgeving dan bent u hier aan het 
juiste adres.

Deze 4 kamer tussenwoning is voorzien van nette keuken en badkamer, 3 ruime 
slaapkamers en een heerlijke zonnige voor- en achtertuin.

Het winkelcentrum Leyenburg, de winkels van de Dierenselaan en het Zuiderpark zijn op 
loopafstand gelegen. Hetzelfde geldt voor openbaar vervoer, scholen en speeltuinen.

De woning ligt zeer centraal. Zo zijn zowel het strand, als het centrum binnen 
fietsafstand!

Kom gerust langs en ervaar het zelf!
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Ligging en indeling

Ruime voortuin v.v. fietsenstalling. Entree woning, hal v.v. meterkast en hangend toilet 
met fontein. De woonkamer is ideaal ingedeeld met een zithoek aan de voorzijde en een 
eethoek aan achterzijde. De open keuken geeft extra gezelligheid aan de eethoek. 
Tegenwoordig zien we steeds meer dat de eet-/borreltafel meer gebruikt wordt dan de 
zithoek en ook in deze setting komt dat goed tot zijn recht. De keuken is v.v. 5 pits 
gasfornuis, grote oven, afzuigkap, vaatwasser en losse koel-/vriescombinatie. Vanuit de 
woonkamer heeft u middels openslaande deuren toegang tot de riante en zonnige 
achtertuin.1e verdieping:Overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken, aan de 
achterzijde treft u de eerste slaapkamer aan v.v. vaste kast, de ouderslaapkamer bevindt 
zich aan de voorzijde van de woning. De ouderslaapkamer geniet van veel lichtinval en is 
v.v. riante kastruimte. Wanneer u wilt is de ouderslaapkamer eenvoudig om te toveren 
tot twee slaapkamers. De badkamer is uitgerust met 2e toilet, ligbad met 
douchemogelijkheid, dubbel wastafelmeubel, handdoekradiator en mechanische 
ventilatie.Zolderverdieping:De   zolderverdieping is v.v. wasmachine-/droger aansluiting, 
berging alwaar opstelplaats cv combi ketel (bouwjaar 2016) en een zeer riante 
slaapkamer.Een  woning waar de puntjes op de i gezet moeten worden, maar enorm veel 
potentie heeft en uw bezichtiging dubbel en dwars waard is!



Overdracht

Vraagprijs € 359.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1929

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 103 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 105 m²

Inhoud 385 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel Vaillant

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja
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Kenmerken




Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft ventilatie Ja
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Kenmerken
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Foto's




7Loenensestraat 191, 2574 RL Den Haag


Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


