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Inleiding
Een fantastische woning met tal van mogelijkheden voor jong en oud!

Soms heb je een fantastische woning maar voor verkopers niet op de gewenste locatie 
en geldt het gezegde, kon ik mijn woning maar meeverhuizen.

De roots van verkopers liggen in het Zuiden en de wens om terug te verhuizen hebben 
zij al langer en heeft hun nu overtuigd terug te gaan. Ondanks dat zij een stukje van 
zichzelf en daarbij hun geliefde woning achter moeten laten.

De woning is met liefde bewoond en dat is voelbaar vanaf het moment dat u de woning 
binnenloopt tot het moment dat u de woning verlaat, ondanks dat u wellicht nog een 
puntje op de i zou willen zetten.

De woning is v.v. ruime woonkamer met bijgetrokken eetkamer, keurige keuken, nette 
badkamer, 2 slaapkamers (mogelijkheid tot het creëren van een derde slaapkamer), 
voortuin, tuin aan de zijkant, patio en een dakterras, wat wilt u nog meer?

Gelegen in de gewilde wijk Seghwaert, nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en 
uitvalswegen.

Kortom een heerlijke woning welke zeker een bezichtiging waard is.
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Ligging en indeling

Begane grond

Middels verzorgde voortuin toegang tot de woning, entree, ruime hal v.v. meterkast (8 
groepen) en hangend toilet met fontein en mechanische ventilatie, vanuit de hal toegang 
tot de riante, verzorgde en bovenal zeer lichte woonkamer. De woonkamer is v.v. 
sfeervolle houtkachel, open keuken en bijgetrokken voorzijkamer welke ideaal te 
gebruiken is als eetkamer. De keuken is keurig verzorgd en v.v. 5 pits gaskookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser en koelkast. Vanuit de woonkamer toegang tot de tuin en patio. 
De patio geeft eveneens toegang tot de berging, alwaar opstelplaats wasmachine-/
droger, koelkast en vriezer.

Volop buitenmogelijkheden welke u de mogelijkheid geven om met de zon mee te 
verhuizen of wellicht iets beschutter te gaan zitten op het moment dat er iets meer wind 
staat. Voor ieder wat wils!
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Ligging en indeling

Eerste verdieping, ruime overloop welke toegang geeft alle vertrekken. De badkamer is 
goed onderhouden en v.v. douche, wastafelmeubel en toilet, aan de achterzijde treft u 
de eerste slaapkamer aan welke prima te gebruiken is als kinder-/logeer of 
studeerkamer. De naastgelegen ouder slaapkamer is van riante afmeting en geniet van 
enorm veel lichtinval. Vanuit de hal toegang tot de open ruimte aan de voorzijde van de 
woning waar u prima een extra kamer kunt creëren. Tevens beschikt deze ruimte over 
de toegang tot het heerlijke dakterras, op de hoek van de woning gelegen, waardoor u 
geniet van fantastisch vrij uitzicht.



Overdracht

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1980

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 150 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 115 m²

Inhoud 353 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Tuin

Type Achtertuin

Tuin 2 - Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2007

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel
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Kenmerken




Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft zonwering Ja

 

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 Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


