
DEN HAAG

Forellendaal 368

DEN HAAG

Forellendaal 368



2Forellendaal 368, 2553 LN Den Haag


Forellendaal 368

2553 LN Den Haag

Inleiding
Zeer goed onderhouden 4/6 kamer hoekwoning in het stadsdeel Kraayenstein v.v. eigen 
parkeerplaats en de optie tot het bijkopen van een separate garagebox.

Deze fraai afgewerkte hoekwoning aan waterpartij, heeft een aantrekkelijke ligging in de 
gewilde woonwijk Kraayenstein en ligt in de directe nabijheid van de badplaats Kijkduin 
(strand, zee en duinen) en de recreatiegebieden zoals De Uithof, Madestein en het 
Landgoed Ockenburgh. Scholen, sportgelegenheden, diverse winkelcentra zoals 
Kraayenstein, Waldeck en de oude dorpskern van Loosduinen liggen op loopafstand.

Openbaar vervoer (randstadrail en het beginpunt tramlijn 2) en de uitvalswegen A4 en 
Westlandroute liggen in de zeer nabije omgeving.

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

Woonetage

Men betreedt de woning via een kleine buitentrap en komt binnen in de hal/garderobe. 
Op deze verdieping bevindt zich de grote L-vormige woonkamer met keuken en 
kookeiland voorzien van inbouwapparatuur (5-pits gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser, 
combimagnetron en koel-/vriescombinatie). Vanuit de woonkamer heeft u een prachtig 
uitzicht over een plantsoen. De ramen zijn voorzien van sunscreens. Op deze etage 
bevindt zich ook een toilet met fontein.




Souterrain

Hal met bergkast/wijnkast, separaat toilet met fontein. Op deze verdieping is ook een 
badkamer gelegen (v.v. wastafel, jacuzzi, sauna, douche/stoomcabine, en een 
handdoekradiator). Deze verdieping is voorzien van vloerverwarming. Er is een aparte 
wasruimte (v.v. wasmachine-/droger aansluiting met opstelplaats extra vriezer). Tevens 
op deze verdieping de ouder slaapkamer met pantry (voorheen 2 kamers) voorzien van 
sunscreens aan de binnenzijde. Deze kamer biedt toegang tot een fraai aangelegd 
terras/tuin (2019) met zonnescherm aan het water. Het terras biedt een zeer wijds 



Overdracht

Vraagprijs € 450.000,- 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


