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Zwaardvegersgaarde 3 A

2542 TC Den Haag

Inleiding
Koper opgelet!

Bent u op zoek naar een woning welke u zo kunt betrekken dan bent u hier aan het 
juiste adres, deze 5 kamer eengezinswoning is keurig onderhouden en v.v. een moderne 
badkamer en keuken, ruime slaapkamers, zonnige achtertuin (gelegen op het Zuiden) en 
eigen parkeerplaats.

Nieuwsgierig geworden, komt gerust langs en ervaar het zelf
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree woning, hal v.v. meterkast en modern toilet met fontein, de sfeervolle woon-/
eetkamer met open keuken is een genot om in te vertoeven. De keuken is v.v. 4 pits 
inductie kookplaat, afzuigkap, oven en koel-/vriescombinatie. Vanuit de woonkamer 
toegang tot de zonnige (gelegen op het Zuiden) achtertuin v.v. sfeervolle verlichte 
veranda met terras verwarmer, zonnescherm, achterom welke toegang geeft tot het 
kindvriendelijke speeldek waar het altijd gezellig is en vriendjes uit de buurt gezelig met 
elkaar spelen.




Eerste verdieping:

Aan de achterzijde treft u de ruime ouderslaapkamer aan en aan de voorzijde de tweede 
slaapkamer v.v. ideale inbouwkast. Beide slaapkamers zijn van riante afmeting 
aangezien deze over de gehele breedte van de woning gelegen zijn. De tussengelegen 
badkamer is v.v. ruime douche, moderne wastafelmeubel en mechanische ventilatie. De 
separate toilet is eveneens sfeervol ingericht.



Overdracht

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2008

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 100 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 126 m²

Inhoud 385 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuiden

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Bouwjaar 2008

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig 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


