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2547 BE Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

In de gewilde wijk Leyenburg gelegen, moderne en keurig onderhouden riant 6 kamer (4 
slaapkamers) dubbel bovenhuis van ca 120m2 met vrij uitzicht over het water. De 
woning is in 2017 volledig gerenoveerd en is voorzien van een ruime living, moderne 
keuken, fraaie badkamer en een eigen afgesloten fietsenberging in de onderbouw.

Gelegen in een kindvriendelijke buurt, nabij het Haga Ziekenhuis, scholen en vele 
openbaar vervoersverbindingen
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Ligging en indeling

Begane grond

Gesloten portiek met brievenbussen en intercom op straatniveau. Trap naar 3e 
verdieping, entree, ruime hal v.v. meterkast welke toegang geeft tot de sfeervolle en 
vooral lichte woon-eetkamer. De moderne hoogglans keuken is voorzien van een 
glanzend granieten aanrechtblad, 4 pits gaskookplaat, oven, koel-/vriescombi, afzuigkap 
en vaatwasser. Middels schuifpui toegang tot het ruime en zonnige (gelegen op het 
zuidoosten) balkon aan de achterzijde van de woning. De twee achterslaapkamers geven 
beide toegang tot het balkon. De moderne badkamer is voorzien van inbouwspots, 
hoogglans wastafelmeubel met Grohe kraan, inloopdouche, mengblok van het merk 
Grohe met douchestang en handdouche, design radiator en mechanische ventilatie, 
separaat modern hangtoilet met fonteintje, aan de voorzijde een kamer alwaar vaste 
trap welke toegang geeft tot de 4e verdieping, De hal is voorzien van opstelplaats 
wasmachine-/droger en geeft toegang tot de zeer ruime woningdiepe master bedroom 
(ca. 31m2) voorzien van 2 grote Velux dakramen welke zorgen voor extra veel licht, 
tevens beschikt deze kamer over een vaste kast alwaar opstelplaats cv combi ketel 
(bouwjaar 2017), de tweede slaapkamer is eveneens van riante afmeting.

Kortom een heerlijk ruim en licht appartement welke zeker een bezichtiging waard is!



Overdracht

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, maisonnette, dubbelbovenhuis

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1952

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 113 m²

Inhoud 340 m³

Oppervlakte externe bergruimte 8 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

7 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel HRe (gas gestookt combiketel)

Bouwjaar 2017

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja
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Kenmerken




Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan 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


