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Ermelostraat 151

2573 TE Den Haag

Inleiding
Bent u op zoek naar een fraai 3/4 kamer top appartement gelegen in een rustige straat? 
Dit heerlijke appartement met nog een aantal authentieke elementen bieden we aan 
met twee slaapkamers en een kamer en suite, ruime badkamer en apart toilet. Het 
appartement is gunstig gelegen in een kindvriendelijke buurt met veel voorzieningen in 
de buurt. Het centrum van Den Haag ligt op fietsafstand en een supermarkt (600 mtr) op 
loopafstand. Het Zuiderpark met het topsportcentrum Sportcampus Zuiderpark is met 
de fiets binnen 5 minuten te bereiken.
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Ligging en indeling

Entree tot de woning via het portiek met een halletje waar gemakkelijk een fiets en/of 
kinderwagen kunnen worden gestald. Via de binnentrap bereik je het appartement. 
Vanuit de hal heb je toegang tot de ruime kamer en suite met een schuifseparatie met 
authentieke glas-in-lood deuren. Zowel de voor- als achterkamer hebben nog een 
originele hardstenen schouw. Via de hal heb je ook toegang tot een separaat toilet. De 
keuken is aan de achterzijde van de woning gelegen. De keuken is voorzien van een 
apart 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en oven. Het balkon aan de achterzijde van het 
appartement beslaat de gehele breedte van het appartement. Te bereiken via 
woonkamer door middel van openslaande deuren. De grote slaapkamer is aan de 
voorzijde van de woning. De tweede slaapkamer is aan de achterzijde van het 
appartement met ook openslaande deuren naar het balkon. De ruime badkamer is 
geheel betegeld met een opstelplaats voor een wasmachine en is voorzien van een 
douchecabine, wastafel meubel en handdoekenradiator.



Overdracht

Vraagprijs € 234.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekwoning

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1934

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 74 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

CV ketel

Bouwjaar 2017

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja
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Kenmerken




Opstal verzekering Ja
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Kenmerken




6Ermelostraat 151, 2573 TE Den Haag


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


