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Runderweide 28

2727 HV Zoetermeer

Inleiding
Koper opgelet!

Bent u op zoek naar een ruime eengezinswoning, gelegen in een kindvriendelijke 
omgeving waar u enkel en alleen de puntjes nog op de i hoeft te zetten, dan bent u hier 
aan het juiste adres.

Deze 5 kamer eengezinswoning geniet van enorm veel lichtinval, 4 ruime slaapkamers 
een moderne keuken, keurige badkamer en een riante zonnige achtertuin.

Nieuwsgierig geworden? kom gerust langs en ervaar het zelf
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree, nette hal v.v. meterkast (9 groepen + dubbele aardlekschakelaar) en moderne 
toilet met fontein, vanuit de hal toegang tot de riante en zeer lichte woon-/eetkamer. De 
woonkamer is van prima formaat en geniet van een moderne open keuken. De keuken is 
v.v. 4 pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, koel-/vriescombinatie, vaatwasser en 
apothekerskast. Vanuit de woonkamer toegang tot de onderhoudsvriendelijke en zeer 
zonnige achtertuin v.v. schuur en achterom.




Eerste verdieping

Overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken, zowel de voorslaapkamer als de 
achterslaapkamer zijn beide van riante afmeting, de tweede achterslaapkamer is kleiner 
maar prima te gebruiken als kinderslaapkamer, studeerkamer of logeerkamer, de 
moderne badkamer is v.v. een ruime inloopdouche, dubbel wastafelmeubel, tweede 
toilet, handdoekradiator en grote spiegel




Zolderverdieping

Een verdieping met potentie! Deze verdieping geeft u de mogelijkheid om uit te breiden 



Overdracht

Vraagprijs € 309.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1987

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 134 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 127 m²

Inhoud 415 m³

Oppervlakte externe bergruimte 8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuidoost

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting
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Kenmerken




Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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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


