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Loosduinsekade 562

2571 CR Den Haag

Inleiding
Starters opgelet!

Dit appartement vraagt om de puntjes op de i, echter is de ruimte ideaal en geniet u van 
een heerlijk vrij uitzicht over de kade.

Het appartement bestaat uit een ruime woonkamer (voormalig kamer en suite), 2 
slaapkamers, basic doch nette badkamer en keuken en een eigen (fietsen) berging.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs en ervaar het zelf.
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Ligging en indeling

Begane grond

Gesloten portiek met brievenbussen en bellentableau, middels trap toegang tot de 
derde verdieping, entree woning, ruime hal v.v meterkast (4 groepen), separaat toilet en 
vaste kast alwaar opstelplaats wasmachine-/droger en separaat toilet. Vanuit de hal 
toegang tot de woonkamer. Deze is van riante afmeting (voormalig en suite), v.v. vaste 
kast en biedt weids uitzicht over de kade. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het 
achterbalkon v.v. bergkast. De keuken is basic doch netjes en voorzien van 4 pits 
gasfornuis en  afzuigkap. Aan de achterzijde van de woning treft u een kleinere 
(slaap)kamer aan, ook ideaal te gebruiken als studeer- of logeerkamer. zowel deze 
kamer als de keuken geven toegang tot een tweede balkon v.v. bergkast. De 
tussengelegen badkamer is eveneens basic, doch keurig netjes en voorzien van 
douchecabine, wastafel en dakkoepel. Aan de voorzijde treft u de ouder slaapkamer aan, 
ook deze is voorzien van vaste kast.




Kortom een heerlijke woning welke u met enkele kleine aanpassingen eigen kunt maken.



Overdracht

Vraagprijs € 179.500,- k.k.

Servicekosten € 75,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekwoning

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1930

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 87 m²

Inhoud 281 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

1 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

6,7 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Energieverbruik

Energielabel F

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2005

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft schuur/berging Ja
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Kenmerken




Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Onderhoudsverwachting Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's




8Loosduinsekade 562, 2571 CR Den Haag


Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


