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Buitenom 67

2512 XC Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Wij brengen weer een pareltje op de markt!

Bent u op zoek naar een eengezinswoning in het hart van de Haagse binnenstad welke in 
uitstekende staat verkeert dan bent u hier aan het juiste adres. 

Deze ¾ kamer tussenwoning is v.v. een ruime woonkamer, luxe keuken en badkamer, 
sfeervolle patio en een heerlijk terras. Kortom een unieke kans.

Gelegen op loopafstand van het centrum, nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en 
uitvalswegen
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Ligging en indeling

Indeling:

Entree woning, hal v.v. meterkast en berging welke de mogelijkheid geeft om een toilet 
te situeren, vanuit de hal toegang tot de zeer fraaie en sfeervolle woon-/eetkamer. De 
woonkamer is ruim, licht en geeft middels kunststof vouwpui (welke geheel open kan) 
toegang tot de patio. De patio is werkelijk een heerlijke plek om te vertoeven. De patio is 
zeer zonnig, ideaal om een barbecue aan te steken en u zit hier geheel vrij. De gehele 
begane grond is voorzien van vloerverwarming. De open keuken is vorig jaar geplaats en 
werkelijk een genot voor iedere keuken prins(es). De keuken is v.v. inductie kookplaat 
met geïntegreerd afzuigsysteem, oven, vaatwasser en quooker.




Eerste verdieping:

Ruime overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken alsmede toegang tot het 
heerlijke dakterras. Aan de achterzijde van de woning treft u de prachtige badkamer aan 
welke is voorzien van ligbad, douche, modern wastafelmeubel, toilet, radiator en 
mechanische ventilatie. Aan de voorzijde van de woning treft u een enorme slaapkamer 
aan welke zeer smaakvol is ingericht. de tussengelegen bergkast is v.v. wasmachine-/
droger opstelling en opstelplaats cv combi ketel (Nefit bouwjaar 2012).



Overdracht

Vraagprijs € 539.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1900

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 58 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 107 m²

Inhoud 395 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Patio

Hoofdtuin Ja

Staat Goed onderhouden

 

CV ketel

CV ketel Nefit

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2011

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

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


