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Inleiding
Grote gezinnen opgelet!

Loopt u er ook steeds tegenaan dat een woning niet genoeg slaapkamers heeft voor uw 
gezin?

Dan is deze woning wat u zoekt.

De woning is voorzien van maar liefst 5 grote slaapkamers verspreid over 4 woonlagen. 
Tevens is de woning voorzien van een nette keuken, 2 basic doch nette badkamers en 
een ruime achtertuin.
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Ligging en indeling

Entree woning, ruime hal v.v. toilet, trapkast en meterkast. Vanuit de hal toegang tot de 
ruime woonkamer met open keuken, de keuken is v.v. 5 pits gasfornuis, afzuigkap, koel-/
vriescombi, vanuit de woonkamer toegang tot de riante achtertuin met berging over de 
breedte van de tuin.Eerste verdieping:R uime overloop welke toegang geeft tot alle 
vertrekken. Deze etage is voorzien van twee ruime slaapkamers. Zowel aan de voorzijde 
als de achterzijde is de slaapkamer over de gehele breedte van de woning gelegen, 
waarbij de achter slaapkamer is v.v. een ruime inbouwkastenwand en toegang heeft tot 
het zonnige balkon. De badkamer is enigszins gedateerd maar keurig netjes. De 
badkamer is v.v. ligbad met douche functie, wastafelmeubel en tweede toilet.

Tweede verdieping :Ruime overloop en ook hier twee slaapkamers gelegen over de 
gehele breedte van de woning. Beide kamers zijn v.v. een ruim dakkapel. De tweede 
badkamer is eveneens gedateerd maar keurig netjes en v.v. douche, wastafelmeubel, 2 
vaste kasten en wasmachine-/droger opstelling.

Zolderverdieping 

De zolder is verrassend qua ruimte, hoogte (stahoogte) en opbergmogelijkheden. Ook 
hier zijn tal van mogelijkheden te bedenken.



Overdracht

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1933

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 125 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 133,8 m²

Inhoud 465 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

8,2 m²

Oppervlakte externe bergruimte 9,8 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

4,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 4

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 3

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja
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Kenmerken




Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

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


