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Loosduinsekade 197

2571 BX Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een betaalbare 4 kamer parterrewoning? Dan bent u hier aan het 
juiste adres.

Dit 4 kamer appartement is voorzien van een ruime woonkamer, basic doch nette 
keuken, 3 slaapkamers, een eenvoudige badkamer, 2 toiletten en een achtertuin

De woning is centraal gelegen t.o.v. openbaar vervoer (letterlijk voor de deur), op 5 
minuten fietsafstand van de binnenstad van Den Haag, winkels, scholen 




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 douche ruimte met 
douche en tweede toilet. De ruime woonkamer is aan de voorzijde van de woning 
gelegen en geniet van veel lichtinval. De achtergelegen slaapkamer is van prima formaat 
en geeft middels openslaande deuren toegang tot de achter gelegen tuin. Tevens is 
mogelijk deze slaapkamer bij de woonkamer te betrekken waardoor u een enorm grote 
woonkamer creëert. De keuken is basic doch netjes en v.v. 4 pits gaskookplaat, 
afzuigkap, oven, vaatwasser en vaste kast (alwaar opstelplaats cv combi ketel) en 
wasmachine aansluiting, de tussenkamer is ideaal te gebruiken als werk of studeerplek. 
De tweede achterkamer is van prima formaat en geeft eveneens toegang tot de tuin.




Overdracht

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Servicekosten € 175,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1901

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 82 m²

Inhoud 320 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Afgesloten tuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuidoost

Heeft een achterom Ja

 

Uitrusting

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

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


