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Inleiding
Op zoek naar een sfeervol appartement (115 m2) met 2 slaapkamers en 2 badkamers? 
Dan is dit appartement zeker een bezichtiging waard!




Het appartement is gelegen in de gewilde wijk Duinoord met op loopafstand het 
aantrekkelijke winkelgebied de Reinkenstraat met veel (vers) speciaalzaken. Je kunt er 
ook uitstekend terecht voor een hapje en een drankje. Openbaar vervoer bevindt zich op 
loopafstand en het winkelgebied Fahrenheitstraat, de Frederik Hendriklaan en het 
centrum van Den haag zijn in enkele minuten fietsen te bereiken. Ditzelfde geldt voor 
het strand, zee en de duinen.
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Ligging en indeling

Entree van de woning via open portiek naar 1e etage. Overloop, enkele treden naar 
ruime hal die toegang geeft tot alle vertrekken. Wat opvalt bij binnenkomst zijn de hoge 
plafonds en de prachtige eiken visgraatvloer. De ruime woonkamer kenmerkt zich door 
de originele schuifseparatie, originele glas in lood panelen en ook hier weer de prachtige 
plafonds. Tevens is er uitzonderlijk veel lichtinval in de woonkamer door de forse 
raampartijen. De afmetingen van de woonkamer en de schuifseparatie zorgen ervoor 
dat er diverse gezellige plekken te creeren zijn zoals een werkplek, leeshoek, tvruimte en 
uiteraard een riante eetkamer. De keuken is gerenoveerd in 2019 en is v.v. diverse 
inbouwapparatuur zoals inductie kookplaat, vaatwasser en koelkast. Tijdens de 
renovatie is gekozen om de originele inbouw wandkast niet te vervangen, hierdoor blijft 
de keuken een karakteristieke sfeer uitstralen met een modern jasje. Er zijn 2 
slaapkamers, 1 aan de voorzijde van de woning en 1 aan de achterzijde van de woning. 
De slaapkamer aan de achterzijde van de woning geeft toegang tot de badkamer welke 
is uitgerust met een bad op pootjes en heeft openslaande deuren die toegang geven 
naar het zonnige balkon. Indien gewenst is het ook een mogelijkheid om van deze 
badkamer een extra slaapkamer/werkkamer te creeren. De tweede badkamer is te 
bereiken vanuit de hal en is v.v. een douche en wastafelmeubel.



Overdracht

Vraagprijs € 439.500,- k.k.

Servicekosten € 106,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekwoning

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1913

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 115,19 m²

Inhoud 435 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

2,92 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Beschutte ligging

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

CV ketel Intergas Compact HRE
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Kenmerken




Warmtebron Gas

Bouwjaar 2019

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja
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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


