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Hamerstraat 43

2512 CX Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een starters appartement, pied a terre of gewoon een tof 
appartement op een fantastische locatie dan bent u hier aan het juiste adres!

Dit 2 kamer appartement is op de eerste verdieping gelegen, zeer goed onderhouden en 
direct te betrekken.

Gelegen op loopafstand van het centrum van Den Haag, op loopafstand van "De grote 
Markt” en geeft toch het gevoel van rust op het moment dat u binnen bent.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs en ervaar het zelf
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Ligging en indeling

Begane grond

Gesloten portiek, middels trap toegang tot de eerste verdieping, entree woning, ruime 
hal welke toegang geeft tot alle vertrekken. De woonkamer is zeer licht en toch ruim 
opgezet. De doorkijk naar de keuken is speels en leuk opgezet alhoewel de keuken toch 
afgesloten is middels een deur. De keuken is keurig onderhouden en v.v.4 pits 
gaskookplaat, afzuigkap, grote oven, koelkast en vaatwasser. Tevens is er vanuit de 
keuken toegang tot het heerlijke zonnige balkon. De slaapkamer aan de achterzijde van 
de woning is van prima formaat en uitgerust met grote inbouwkastenwand. De 
naastgelegen badkamer is eveneens prima onderhouden en voorzien van ruime douche, 
wastafel, toilet en handdoekradiator. In de hal bevindt zich een grote berging alwaar 
opstelplaats wasmachine-/droger en cv combi ketel. Tevens is er nog ene ruime 
(fietsen)berging in de onderbouw aanwezig.

Kortom een knus maar meer dan fijn appartement!



Overdracht

Vraagprijs € 229.500,- k.k.

Servicekosten € 150,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1983

Keurmerken Brandveiligheid

Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 53,2 m²

Inhoud 170 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

0,2 m²

Oppervlakte externe bergruimte 4 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

3,4 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 1 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

4Hamerstraat 43, 2512 CX Den Haag


Kenmerken




Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft schuur/berging Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering 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


