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Geel-Groenlaan 126

2718 EX Zoetermeer

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een woning met potentie dan bent u hier aan het juiste adres.

De huidige eigenaar is tevens de eerste bewoner van de woning. Dit zegt eigenlijk al 
genoeg. Het is heerlijk vertoeven in deze rustige wijk en vooral in de woning.

De woning is in keurige staat en heeft u tal van mogelijkheden. Een uitbouw aan de 
woonkamer of een volledige dakopbouw behoren tot de mogelijkheden. Een huis dat 
met u kan groeien!

De woning is voorzien van 3 slaapkamers met de mogelijkheid tot het creëren van een 
vierde slaapkamer.

Gelegen nabij groenvoorzieningen, winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen.
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Ligging en indeling

Begane grond

Middels ruime, eigen voortuin toegang tot de woning, entree, hal met meterkast en 
toilet. Vanuit de hal toegang tot de heerlijke woon-/eetkamer welke via openslaande 
deuren toegang geeft tot de zonnige achtertuin gelegen op het zuidwesten. De keuken is 
basic doch netjes en is ruim om naar wens in te delen. Middels vaste open trap toegang 
tot de eerste verdieping. De ruime overloop is aan de achterzijde voorzien van een grote 
open ruimte, hier heeft u de mogelijkheid tot het creëren van een extra kamer, de 
naastgelegen slaapkamer heeft een prima formaat en is enorm licht. De tussengelegen 
badkamer is eveneens basic maar keurig netjes en voorzien van douche, tweede toilet, 
wastafel, wasmachine-/droger aansluiting en radiator. De slaapkamer aan de voorzijde 
van de woning is thans in gebruik als ouderslaapkamer en van prima formaat, de tweede 
slaapkamer aan de voorzijde is prima te gebruiken als logeerkamer, kinderkamer of 
studeerkamer

Tevens beschikt de woning over een ruime berging in de voortuin



Overdracht

Vraagprijs € 289.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1989

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 127 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 97 m²

Inhoud 312 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Vaillant

Bouwjaar 2010

 

Uitrusting

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




8Geel-Groenlaan 126, 2718 EX Zoetermeer


Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


