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Stadhoudersring 146

2713 GG Zoetermeer

Inleiding
Bent u op zoek naar een appartement met enorm veel ruimte en een uniek uitzicht? 

Dan bent u hier aan het juiste adres.

Dit zeer goed onderhouden 5 kamer appartement beschikt over een zeer ruime 
woonkamer, bijgetrokken zijkamer, 3 zeer ruime slaapkamers (indien gewenst 4 
slaapkamer) en een nette keuken en badkamer.

De woning is gelegen aan het Prinses Adriana Park en heeft een schitterend groen 
uitzicht.

Nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen.

Kortom een woning welke u zo kunt betrekken.
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Ligging en indeling

Begane grond

Centrale entree, hal v.v. brievenbussen en bellentableau, lift welke toegang geeft tot de 
verdiepingen. Op de 6e verdieping bevind zich het appartement. Entree woning, ruime 
hal v.v. meterkast (8 groepen). De woonkamer is van zeer riante afmeting, de 
bijgetrokken zijkamer is ingericht als eetkamer en geeft toegang tot het achtergelegen 
zeer zonnige balkon. Vanuit de woonkamer eveneens toegang tot de open keuken welke 
is voorzien van een 5 pits gaskookplaat, afzuigkap, combi magnetron, vaatwasser en 
koel-/vriescombinatie. De woning beschikt maar liefst over 3 slaapkamers (mogelijkheid 
tot 4). Twee voorslaapkamers en 1 achterslaapkamer, allen van prima formaat. De 
tussengelegen badkamer is keurig onderhouden en voorzien van ligbad, douche, 
wastafel, wasmachine aansluiting, mechanische ventilatie, opstelplaats boiler (120L, 
huur). In de hal treft u een ruime vaste kast aan welke prima fungeert als voorraadkast.



Overdracht

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

Servicekosten € 290,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, galerijflat

Woonlaag 6e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1970

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 105 m²

Inhoud 259 m³

Oppervlakte externe bergruimte 9,6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

11,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Uitrusting

Warm water Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Blokverwarming

Heeft een lift Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering 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
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


