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Boekhorststraat 32

2512 CR Den Haag

Inleiding
Centrum liefhebbers opgelet!

Locatie, locatie en nog eens locatie, dit knusse 3 kamer appartement op de eerste etage 
gelegen heeft een unieke ligging. Zo loop je binnen 2 minuten de binnenstad van Den 
Haag in, heb je uitgansgelegenheden om de hoek, openbaar vervoer nagenoeg voor de 
deur en bruist alles om u heen.

Het appartement is op de eerste verdieping gelegen, v.v. 2 slaapkamers een moderne 
keuken, nette badkamer en een klein balkonnetje aan de achterzijde van de woning.

Spreekt dit u aan? Maak dan gerust een afspraak en kom het zelf ervaren.
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Ligging en indeling




Middels binnentrap toegang tot het appartement, entree, hal berging, 2e toilet met 
fontein (alwaar opstelplaats cv combi ketel, Intergas). Vanuit de hal toegang tot alle 
vetrekken. De woon-eetkamer is ruim, heeft het genot van veel lichtinval, hoog plafond, 
open keuken v.v. 4 pits gaskookplaat, stoomoven, afzuigkap, vaatwasser, koelkast met 
vriesvak. De tussengelegen badkamer is keurig netjes en v.v. douche, wastafel, 
wasmachine aansluiting en toilet. Aan de achterzijde de eerste zeer ruime slaapkamer, 
deze slaapkamer is gunstig en speels ingedeeld waardoor slapen en studeren prima tot 
zijn recht komt. De tweede achterslaapkamer is kleiner maar ideaal te gebruiken als 
kastenkamer, logeerkamer of kinderslaapkamer, deze kamer geeft u toegang tot het 
beknopte maar heerlijke balkon.




Kortom een knusse woning welke van alle gemakken voorzien is en zeker een 
bezichtiging waard is.



Overdracht

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1885

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 60 m²

Inhoud 178 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Bouwjaar 2010

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja
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Kenmerken




Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering 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


