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Forellendaal 368

2553 LN Den Haag

Inleiding
Zeer goed onderhouden en luxe 3-laags tussen hoek eengezinswoning (ca. 150M2) met 4 
slaapkamers, een groot zonneterras op het Zuid/westen aan het water met vrij uitzicht, 
berging, een eigen parkeerplaats en een aparte garage. Deze woning is keurig 
onderhouden.




Gunstig gelegen ten opzichte van natuurgebied Madestein, winkelcentrum Kraayenstein, 
de International school en openbaar vervoer (eindpunt lijn 2). Ook strand, zee en duinen 
zijn in de buurt.




Omdat dit blokje woningen aan een autoluw stukje ligt, is er voor de deur een veilige 
speelruimte voor kinderen.
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Ligging en indeling

Begane grond

Voortuin gedeelte met berging (ca. 2.9x2.5). Trap naar voordeur op de verhoogde 
woonetage; entree woning; hal met garderobe; grote zeer ruimtelijke woonkamer met 
weids uitzicht over water en parkje, en een keurige open keuken met 5 pits gasfornuis, 
afzuigkap, vaatwasser, combi magnetron en koel-/vriescombinatie. Toilet. Trap naar 
souterrain.

Souterrain: gang, vloerverwarming en op deze verdieping is ook een badkamer gelegen 
(v.v. jacuzzi, sauna, douche, en handdoek radiator) tevens op deze verdieping de ouder 
slaapkamer (voorheen 2 kamers), separate toilet, wijnkelder, wasruimte (v.v. 
wasmachine-/droger aansluiting, opstelplaats extra vriezer), sunscreens aan de 
binnenzijde en toegang tot de fraai aangelegde tuin (2019), aan het water gelegen v.v. 
zeer zonnescherm en zeer weids uitzicht.

1e verdieping: gang welke toegang geeft tot alle vertrekken, 2 ruime slaapkamers 
(voorheen 3), inloopkast en berging (alwaar opstel plaats cv combi ketel), 2e 
doucheruimte v.v. douche en wastafelmeubel, ook op deze verdieping een separate 
toilet.



Overdracht

Vraagprijs € 479.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1976

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 111 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 150 m²

Inhoud 486 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuid-west

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Voortuin

 

Uitrusting

Parkeergelegenheid Garagebox

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage 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


