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Stuyvesantstraat 318

2593 GW Den Haag

Inleiding
Wij brengen weer een pareltje op de markt!

In de gewilde wijk Bezuidenhout gelegen, keurig onderhouden 3 kamer (voorheen 4 
kamer) eerste etage appartement voorzien van een riante woonkamer, nette 
openkeuken, slim ingedeelde badkamer en voldoende ruimte in de slaapkamers. De 
woning heeft het genot van enorm veel lichtinval en is zonder extra kosten zo te 
betrekken.

Gelegen nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen.
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Ligging en indeling

Begane grond

Open portiek, trapopgang naar de woning, entree, ruime hal v.v. toilet (hangend) met 
fontein en meterkast. Vanuit de hal toegang tot alle vetrekken, de enorme ruime in de 
woonkamer is een genot om in te wonen, de open keuken, het lichtinval en de sfeer 
maken deze woonkamer compleet. De keuken is keurig netjes en voorzien van 6 pits 
gasfornuis met oven, afzuigkap, vaatwasser (2018 vernieuwd) en toegang balkon, de 
slaapkamer aan de voorzijde van de woning is van prima formaat en daardoor ideaal te 
gebruiken ouderslaapkamer (ondanks dat in de huidige situatie dit de kinderkamer 
betreft), de moderne badkamer (voorheen keuken) is slim ingedeeld en v.v. 
wastafelmeubel, douche, wasmachine-/droger aansluiting, handdoekradiator, vaste kast 
alwaar opstelplaats cv combi ketel en vanuit de badkamer toegang tot het balkon. De 
tweede slaapkamer is aan de achterzijde van de woning gelegen en momenteel in 
gebruik als ouderslaapkamer. Deze kamer kenmerkt zicht door de enorme hoeveelheid 
lichtinval en de sfeervolle openslaande deuren naar het balkon aan de achterzijde van 
de woning.



Overdracht

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Servicekosten € 90,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekwoning

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1927

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 77 m²

Inhoud 214 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

1 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2013

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja
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Kenmerken




Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds 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


