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Veenendaalkade 402

2547 BA Den Haag

Inleiding
Geen zin om te klussen en op zoek naar een instapklaar appartement waar het een 
kwestie is van uitpakken en wonen?




Dit moderne, sfeervolle en volledig gerenoveerde appartement (2016) in de gezellige wijk 
Leyenburg op de 1e etage met 3 slaapkamers, een luxe keuken, balkon en aan de 
voorzijde vrij uitzicht op het water van de Veenendaalkade heeft dit allemaal!




Het appartement heeft diverse voorzieningen op loopafstand, zoals winkelcentrum 
Leyenburg, basisscholen, ziekenhuis en diverse openbaar vervoer verbindingen. 
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Ligging en indeling

Begane grond

Afgesloten portiek, via trappenhuis toegang naar de 1e etage. Entree woning via ruime 
hal/gang die toegang geeft tot alle vertrekken. De woonkamer is heerlijk licht en heeft 
vrij uitzicht over de Veenendaalkade, het water en de woonboten. Aan de voorzijde 
bevindt zich de eerste slaapkamer, momenteel in gebruik als kinderkamer. Aan de 
achterzijde bevindt zich de masterbedroom en de 3e slaapkamer (momenteel in gebruik 
als kledingkamer) met toegang tot het zonnige balkon. De ruime en moderne keuken is 
v.v. alle gemakken en heeft een natuurstenen aanrechtblad en diverse 
inbouwapparatuur zoals vaatwasser, koelkast, vriezer, 4-pits kookplaat en oven. 
Tegenover het keukenblok is een leuk zit/barhoekje gecreeerd om een borreltje te 
drinken of een hapje aan te eten. Ook vanuit de keuken is het zonnige balkon te 
bereiken. De moderne badkamer heeft een heerlijke inloopdouche, wastafelmeubel en 
toilet. In de hal van het appartement bevindt zich een bergkast, deze is momenteel in 
gebruik als opstelplaats CV, wasmachine/-droger. Een aparte berging bevindt zich nog in 
de onderbouw.



Overdracht

Vraagprijs € 209.500,- k.k.

Servicekosten € 103,25

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1952

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 66,38 m²

Inhoud 220 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

0,7 m²

Oppervlakte externe bergruimte 5,92 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

7,79 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Aan water

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Energieverbruik

Energielabel D
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Kenmerken




 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

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


