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Vondelstraat 206

2513 GA Den Haag

Inleiding
Heerlijk ruim en licht appartement (ca. 93 m2) met veel originele details zoals glas in lood 
ramen, twee slaapkamers en zonnig balkon. Gelegen in het gewilde Zeeheldenkwartier 
met een verscheidenheid aan leuke woonwinkels, trendy koffietentjes en lunchrooms, 
echte bakkers, hippe restaurantjes en op loopafstand van de Paleistuinen en het 
Noordeinde. Openbaar vervoer voor de deur. 




English:

Wonderfully spacious and bright apartment (approx. 93 m2) with two bedrooms, a sunny 
balcony and many original details such as stained glass windows. Located in the popular 
Zeeheldenkwartier with a variety of nice furniture stores, trendy coffeeshops, 
lunchrooms, real bakers, lovely restaurants and within walking distance of the Palace 
Gardens and Noordeinde. Public transport in front of the apartment.
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Ligging en indeling

Begane grond

Hoofdentree via gesloten portiek. Middels het gemeenschappelijke trappenhuis bereikt 
u de entree van het appartement op de tweede etage. Riante hal die toegang geeft tot 
alle vertrekken. De doorgebroken woon-/eetkamer met open keuken biedt een zee aan 
ruimte, het zonnige balkon is middels de openslaande deuren aan de achterzijde te 
bereiken. De ruime open keuken is van alle gemakken voorzien, zoals 4-pits kookplaat, 
vaatwasser, oven, koelkast en wasmachine. Het appartement is voorzien van twee 
slaapkamers, een aan de voorzijde en de master bedroom is gelegen aan de achterzijde. 
De moderne badkamer is v.v. een separaat ligbad, aparte douche en wastafel. Het lichte 
en moderne toilet is v.v. van fontein. 




Zie  de plattegronden voor de maatvoering

 



Overdracht

Vraagprijs € 1.400,- per maand

Borg € 1.400,-

Inrichting Gemeubileerd

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Appartement, portiekwoning

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1930

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 92,97 m²

Inhoud 262 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

4,9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging Aan drukke weg

In centrum

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2014
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Kenmerken




Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon 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


