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Stellendamstraat 73

2729 LE Zoetermeer

Inleiding
In de gewilde wijk Oosterheem gelegen, goed onderhouden 4 kamer eengezinswoning 
voorzien van nette keuken, keurige badkamer, ruime uitbouw, zonnige achtertuin en 
twee achter gelegen parkeerplaatsen. De woning is in 2018 geheel gerenoveerd.

Nabij winkel centrum, openbaar vervoer en uitvalswegen
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Ligging en indeling

Begane grond

Middels voortuin toegang tot de woning, entree, zeer ruime hal voorzien van meterkast, 
trapkast en modern toilet. Vanuit de hal toegang tot de riante woonkamer (voorzien van 
uitbouw) en open keuken met 4 pits gasfornuis, combi magnetron, afzuigkap en 
vaatwasser, vanuit de keuken toegang tot de tuingerichte woonkamer voorzien van 
schuifpui naar de achtergelegen zonnige achtertuin voorzien van berging en 2 
achtergelegen, afgesloten parkeerplaatsen.

Middels vaste trap toegang tot de eerste verdieping;

Deze etage beschikt over 2 slaapkamers, de slaapkamer aan de voorzijde van de woning 
is iets kleiner, de tussen gelegen badkamer is afgelopen jaar gerenoveerd, volledig 
betegeld en voorzien van inloopdouche, modern wastafelmeubel en tweede toilet, de 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning is zeer riant en goed onderhouden.

Middels vaste trap toegang tot de zolder verdieping;

De overloop beschikt over opbergruimte en opstelplaats van de wasmachine en de c.v. 
combi ketel. De zolder etage (voorzien van dakkapel) is eventueel te splitsen in 2 
slaapkamers, tevens beschikt de woning over een ruime vliering.
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Ligging en indeling

Bijzonderheden:

- De woning is gelegen op eigen grond

- Volledig geisoleerd

- De woing beschikt over een energielabel klasse A

- In 2014 is er een dakkapel geplaats 

- Twee afgesloten parkeerplaatsen op prive terrein achter de woning

- De badkamer is in 2016 geheel gerenoveerd

- De woning is in 2018 voorzien van een uitbouw over de gehele breedte van de woning

- De woning beschikt over 3 ruime slaapkamers met mogelijkheid tot het creëren van 
een vierde slaapkamer

- Oplevering in overleg



Overdracht

Vraagprijs € 309.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2005

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Lessenaarsdak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 146 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 132 m²

Inhoud 312 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Energieverbruik

Energielabel A++

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja
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Kenmerken




Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM 




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


