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Mariottestraat 41

2561 SK Den Haag

Inleiding
Tuinliefhebbers opgelet!

Op zoek naar een parterre (twee slaapkamers) met vele mogelijkheden welke naar eigen 
smaak is te moderniseren, dan is dit appartement zeker een bezichtiging waard! 




Het appartement is gelegen in het gewilde en gezellige Valkenboskwartier met het 
openbaar vervoer bijna voor de deur (lijn 2 richting centrum en CS in 10 minuten) en op 
loopafstand de gezellige Fahrenheitstraat, dé plek voor dagelijkse boodschappen, lekker 
shoppen en genieten van een hapje en drankje in één van de gezellige koffietentjes, 
cafés, lunchrooms of restaurants; gelegen nabij vele winkels in de Weimarstraat en op 
fiets- en loopafstand van het strand.
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree van de woning. Hal met toegang tot alle vertrekken. Riant formaat woonkamer 
met open haard en aan de achterzijde openslaande deuren naar de zonnige tuin. De 
voorzijde is voorzien van originele glas- in loodramen (begane grond) die in dubbel glas 
zijn gezet. De ruime (woon)keuken is gelegen aan de achterzijde van de woning en biedt 
tevens toegang tot de tuin. De eerste slaapkamer (momenteel in gebruik als werkkamer) 
is gelegen aan de voorzijde van de woning, de tweede slaapkamer (opkamer) bevindt 
zich op de eerste verdieping. De basic badkamer op de begane grond is v.v. een douche, 
toilet en wastafel. Kortom, een parterrewoning met veel potentie. In het royale 
trappenhuis naar de kamer op de eerste verdieping zijn details bewaard gebleven uit de 
Jugendstilperiode.




De woning is omstreeks 2005 intern en extern volledig gerenoveerd in het kader van de 
regeling Particuliere Woning Verbetering. Hierbij zijn bijvoorbeeld alle leidingen 
vervangen en weggewerkt. Het platte gedeelte van het dak is recentelijk grotendeels 
vernieuwd (2021)



Overdracht

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Servicekosten € 75,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1911

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 74,89 m²

Inhoud 305 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Beschutte ligging

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel
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Kenmerken




CV ketel Intergas Combi Compact

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2004

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Open haard

Heeft een open haard Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Onderhoudsverwachting Ja

Opstal verzekering Ja
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's




8Mariottestraat 41, 2561 SK Den Haag


Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


