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Inleiding
Op zoek naar een ruime en instapklare woning in het gewilde Ypenburg? 

Dan is dit uw kans!




Deze 3-laags woning heeft o.a. een uitbouw met lichtstraat en een afsluitbare serre op 
de begane grond, zonnige achtertuin en is v.v. 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot 
creeren van twee extra slaapkamers).

Tevens is er op de 3e verdieping een dakkapel geplaatst, wat zorgt voor extra ruimte en 
lichtinval.




De woning is centraal gelegen t.o.v. alle uitvalswegen, OV, basis/middelbare scholen, 
kinderdagverblijf, sportverenigingen en NS station Den Haag Ypenburg.

Het Winkelcentrum Ypenburg met supermarkten en een ruim aanbod aan winkels 
bevindt zich op loopafstand. Ook vindt u hier vele horecazaken zoals koffie met vlaai op 
het terras en diverse (afhaal)restaurants.
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Ligging en indeling

Binnenkomst in hal. Hier bevinden zich het toilet, meterkast en aparte bergruimte. 
Vanuit de hal tevens toegang tot het woongedeelte/verdiepingen. Het eerste wat opvalt 
in de woonkamer is de ruimte en lichtinval, mede door de uitbouw met lichtstraat. Aan 
de achterzijde is er tevens een serre gebouwd, v.v. glazen schuifwand waar het heerlijk 
toeven is zowel in de winter als in de zomer. Vanuit de serre is er toegang naar de 
zonnige achtertuin die v.v. is van een schuur en achteruitgang. Aan de voorzijde bevindt 
zich de moderne en luxe open keuken welke is v.v. van alle gemakken en 
inbouwapparatuur zoals, quooker, inductie kookplaat, magnetron, oven, design 
afzuigkap, grote koelkast en dubbele vriezer. Vanuit de woonkamer via open trap 
toegang tot de overige verdiepingen.




1e verdieping: Hier bevinden zich een ruime overloop, 2 (voorheen 3) slaapkamers en 
een licht betegelde badkamer v.v. ligbad, separate douche en wastafelmeubel. 

2e verdieping: Door het plaatsen van een dakkapel is er een zee van ruimte en licht 
ontstaan. Momenteel is deze verdieping in gebruik als 1 ruimte maar hier is de 
mogelijkheid aanwezig om 2 slaapkamers te creëren. Tevens bevindt zich hier een aparte 
bergruimte. 



Overdracht

Vraagprijs € 399.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1998

Type dak Lessenaarsdak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 159 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 149,51 m²

Inhoud 462 m³

Oppervlakte externe bergruimte 8,8 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

15,22 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

Warmtebron Gas
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Kenmerken




Bouwjaar 2019

Combiketel Ja

Eigendom Huur

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

5Plesmanlaan 99, 2497 CE Den Haag


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


