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Inleiding
In de gewilde wijk Wateringse veld gelegen, zeer goed onderhouden 4 kamer hoek 
eengezinswoning voorzien van zeer sfeervolle woonkamer, zonnige achtertuin, moderne 
badkamer en keuken. De  woning is gelegen in een zeer kindvriendelijk, autovrij hofje, 
waar buiten spelen voor kinderen een waar genot is. 

Centraal gelegen t.o.v. winkels, speelgelegenheden voor kinderen, uitvalswegen en 
openbaar vervoer.
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Ligging en indeling

Begane  grond

Entree  via Delftse stoep, ruime hal voorzien van meterkast met 9 groepen, modern toilet 
en trapkast. In de trapkast bevindt zich een extra inzetkast voor proviand. De ideale 
tuingerichte ruime woonkamer is zeer licht, voorzien van een 180 cm uitbouw en een 
mooie houten vloer. De woonkamer is werkelijk een genot om in te vertoeven. Via de 
brede glazen schuifpui toegang tot de zeer zonnige achtertuin, welke niets af doet van 
de foto's, de diepte van de tuin is duidelijk boven verwachting. De tuin is voorzien van 
schuur en achterom. De moderne Siematic-keuken is v.v. Siemens-apparatuur 
waaronder inductiekookplaat, conventionele bakoven, combi-oven (incl. magnetron), 
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, vriezer, koelkast en voldoende opbergmogelijkheden. 
Vanaf de begane grond bereikt men de eerste etage middels een Upstairs-trap met LED-
verlichting. 
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Ligging en indeling

Eerste verdieping:

Ruime overloop voorzien van tweede moderne toilet een zeer ruime slaapkamer (15 m2) 
aan de achterzijde van de woning en tevens een riante slaapkamer (15 m2) aan de 
voorzijde v.v. frans balkon. De keurige, zeer ruim opgezette badkamer (10 m2) is 
voorzien van dubbele wastafel, grote spiegelwand en ruime inloopdouche en apart 
ligbad.

Samengevat een zeer ruim opgezette etage welke naar ieders wens in te delen is.




Zolderverdieping:

Ruime overloop, ruime studeer - slaapkamer (15 m2) aan de voorzijde en tevens ideale 
technische ruimte voorzien van opstelplaats wasmachine-/droger en opstelplaats 
mechanische ventilatie, een ruim zonnig dakterras (20 m2) aan de achterzijde van de 
woning.




Al met al een ideaal huis voor (startende) gezinnen! 



Overdracht

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning, hofjeswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2007

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 176 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 129 m²

Inhoud 366 m³

Oppervlakte externe bergruimte 7 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Locatie

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

Uitrusting

Warm water Centrale voorziening

Verwarmingssysteem Stadsverwarming

Heeft kabel-tv Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja
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Kenmerken




Tuin aanwezig Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigendom belast met erfpacht
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Kenmerken
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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


