
TE KOOP

Hartenstraat 22
Den Helder
Vraagprijs € 169.500,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


87 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


91 m²



INHOUD


290 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


3

BOUWJAAR


1920



ENERGIELABEL


F
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OMSCHRIJVING
Welkom in deze verassend ruime en goed onderhouden uitgebouwde EENGEZINSWONING met bijkeuken en 

veranda. De woning beschikt over een heerlijke hoeveelheid leefruimte, waaronder een ruime woonkamer en 

woonkeuken, bijkeuken, 3 slaapkamers op de verdieping en een tuin met veranda op het zuidwesten welke fraai is 

bestraat.





Kom kijken en u bent verkocht!






 INDELING





entree, hal met meterkast, woonkamer met nette vloer, ruime open woonkeuken voorzien van een rechte keuken 

met een gaskookplaat, oven en volop werk-/bergruimte. Naast de keuken is er een tussenhal te bereiken met 

toegang tot het toilet en de badkamer. De toiletruimte is voorzien van een zwevend toilet en is geheel betegeld. De 

badkamer is ook geheel betegeld en biedt een mooie douchecabine en wastafel. Er is een praktische bijkeuken 

aanwezig en een berging/serre.  






 VERDIEPING





Overloop met toegang tot de drie slaapkamers. De grote slaapkamer is aan de achterzijde van de woning gesitueerd 

en is voorzien van een grote inbouwkast. De overige twee slaapkamers zijn voorzien van een parketvloer, kunststof 

kozijnen met draai-, kiepramen en ook ventilatieroosters. Wat een ruimte!






 ACHTERTUIN





De tuin is gelegen op het zuidenwesten. Er is een achterom aanwezig welke uitkomt op een parkeerplaats. De fraaie 

bestrating en de aanwezigheid van de veranda zal u zeker aanspreken! 
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BIJZONDERHEDEN





Kunststof kozijnen met isolatieglas


Groepenkast vernieuwd voorzien van voldoende groepen en aardlekschakelaar


Parkeren achter de woning


Unieke ligging in autovrije straat


Eigen grond, tuin op het zuidwesten


Heerlijke veranda aanwezig


Centrale verwarming middels HR combi-ketel (2022)


Platte dakbedekking van de slaapkamer vervangen in 2022


Scherpe prijsstelling!


Vraagprijs betreft een richtprijs





LET OP:


Heeft u interesse in deze woning en dient uw eigen woning nog verkocht te worden: wij zijn u graag van dienst door 

uw woning in te ruilen. Geen zorgen over de verkoop! Informeer naar uw mogelijkheden





INTERESSE? BEL VOOR EEN AFSPRAAK!





De woning moet om echt op waarde te worden beoordeeld van binnen worden aanschouwd. Graag maken wij een 

afspraak om u van de ins en outs op de hoogte te brengen.
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Kadastrale kaart



Locatie



hartenstraat22.nl

Hartenstraat 22, Den Helder

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!
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Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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