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Zamenhofstraat 43

2518 PB Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Wij brengen weer een pareltje op de markt.

Bent u op zoek naar een moderne 4 kamer parterre maisonnette? Dan bent u hier aan 
het juiste adres.

Dit uniek instap-klaar 4 kamer appartement is gelegen in de het gewilde Energiekwartier, 
op loopafstand van de bruisende binnenstad van Den Haag.

Het appartement is volledig geïsoleerd, geheel v.v. vloerverwarming, moderne 
badkamer, fantastische keuken, zonnig terras en een eigen parkeerplaats.

Kortom een woning die zeker een bezichtiging waard is!
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Ligging en indeling

Entree op straatniveau, ruime hal v.v. meterkast, vanuit de hal toegang tot de 
(slaap)kamer aan de voorzijde.  Deze ruimte is ook ideaal te gebruiken als thuiswerkplek 
of salon. Op de begane grond treft u ook een enorme berging aan alwaar opstel plaats 
wasmachine-/droger, mechanische ventilatie en uitstortgootsteen, tevens heeft u vanuit 
de berging de doorloop naar de parkeerplaatsen toe.

Eerste verdieping:

Ruime overloop die toegang geeft tot alle vertrekken. De woon-/eetkamer is enorm licht 
door de hoeveelheid raampartijen. Vanuit de woonkamer toegang tot het zonnige 
balkon op het Zuiden. De open keuken is zeer modern uitgerust en voorzien van inductie 
kookplaat, afzuigkap, combi stoomoven, vaatwasser, koel-/vriescombinatie en quooker. 
Het gecreëerde barretje aan de keuken is werkelijk een genot om te vertoeven terwijl er 
een heerlijke maaltijd wordt bereid. De master bedroom is aan de achterzijde van de 
woning gelegen, aan de voorzijde treft u een tweede slaapkamer aan, de tussengelegen 
badkamer is modern uitgerust en voorzien van een ruime inloopdouche, 
wastafelmeubel en handdoekradiator, het naastgelegen hangend toilet is voorzien van 
een fontein.

Kortom een heerlijke woning die zeker een bezichtiging waard is!



Overdracht

Vraagprijs € 410.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, maisonnette

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2020

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 101 m²

Inhoud 328 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Uitrusting

Warm water Stadsverwarming

Verwarmingssysteem Stadsverwarming

Vloerverwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

Heeft een balkon Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan 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


