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Moerweg 264

2531 BE Den Haag

Inleiding
Starters opgelet!

Bent u op zoek naar een appartement welke modern en zeer sfeervol is ingericht en u 
niets meer aan hoeft te doen, dan hoeft u niet verder te zoeken want wij brengen dit 
fantastische appartement op de markt.

Gelegen op de eerste verdieping, v.v. alles wat u zich in deze prijscategorie maar mag 
wensen met vrij en groen uitzicht, wat wilt u nog meer?!

Op loopafstand van het Zuiderpark gelegen, nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en 
uitvalswegen.
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Ligging en indeling

Gesloten portiek voorzien van brievenbussen en bellentableau, trap welke toegang geeft 
tot de woning op de eerste etage. Entree, ruime hal welke toegang geeft tot alle 
vertrekken. De hal is v.v. een modern toilet met fontein en meterkast. De woonkamer 
geeft fantastisch vrij en groen uitzicht en is werkelijk een genot om in de vertoeven. De 
voorzijkamer is thans in gebruik als eetkamer maar kan uiteraard prima gebruikt worden 
als slaapkamer. De keuken is moderne keuken v.v. 4 pits gasfornuis, oven, afzuigkap, 
vaatwasser, koelkast met vriesvak, opstelplaats cv combi ketel (Intergas bouwjaar 2016) 
en toegang tot het balkon (in 2017 opnieuw gecoat), de ouder slaapkamer is van riante 
afmeting en voorzien van vaste kast. De tweede achterslaapkamer is prima te gebruiken 
als kinder-/studeer of logeerkamer en is beschikt ook over een vaste kast alwaar 
opstelplaats wasmachine. De tussengelegen badkamer is voorzien van douche, 
wastafelmeubel, mechanische ventilatie en opstelplaats meterkast (9 groepen). Tevens is 
er een berging bij de woning aanwezig.

Kortom een woning waar u enkel en alleen uw dozen hoeft uit te pakken, welke sfeervol 
en zeer modern is afgewerkt en welke u zeker niet mag missen!



Overdracht

Vraagprijs € 179.500,- k.k.

Servicekosten € 80,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekwoning

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1940

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 77 m²

Inhoud 210 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming
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Kenmerken




 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering 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
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


