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Salomeschouw 59

2726 JP Zoetermeer

Inleiding
In één van de meest gewilde wijken van Zoetermeer gelegen, goed onderhouden 5 
kamer hoek herenhuis v.v. moderne keuken, ruime en zeer lichte woonkamer, garage,3 
ruime slaapkamers, een gigantische zolder en een ideale voor en achtertuin!

De huidige bewoner heeft hier met veel liefde gewoond en dat is meer dan duidelijk 
aangezien zij tevens ook de eerste bewoner is.

Nieuwsgierig geworden, kom gerust langs en ervaar het zelf.
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Ligging en indeling

Begane grond

Middels voortuin toegang tot de woning, ruime hal v.v. meterkast, toilet en toegang tot 
de zeer ruime garage. Vanuit de hal toegang tot de riante woonkamer welke door zijn 
hoekligging van enorm lichtinval geniet. De moderne open keuken is voorzien van 5 pits 
gaskookplaat met wokbrander aan de zijkant, afzuigkap, combi magnetron, vaatwasser, 
koelkast en gezellig barretje waar u prima aan kunt eten. De woonkamer is voorzien van 
plavuizenvloer en sfeervolle houtkachel. Vanuit de woonkamer is er toegang tot de 
diepe, zonnige achtertuin.




Middels vaste trap toegang tot de eerste verdieping:

Ruime overloop welke toegang geeft tot alle vetrekken, de ouderslaapkamer is aan de 
achterzijde van de woning gelegen, de tussengelegen badkamer is van riant formaat en 
voorzien van ligbad, aparte douche en ruim wastafelmeubel, de twee kamers aan de 
voorzijde van de woning zijn eveneens van prima formaat en goed te gebruiken als 
kinder-/logeer of slaapkamer.




4Salomeschouw 59, 2726 JP Zoetermeer


Ligging en indeling

Zolderverdieping:

Deze enorme ruimte geeft u de mogelijkheid twee kamers te realiseren, de hoogte geeft 
ook nog eens diverse mogelijkheden en de zolderverdieping geeft toegang tot het ruime 
en zonnige terras




Bijzonderheden:

- Gelegen op eigen grond

- Geheel voorzien van dubbel glas

- Inpandige garage van maar liefst 23m2

- Verwarming en warm water middels cv combi ketel

- Moderne keuken

- Gigantische zolder welke enorm veel mogelijkheden heeft

- Zeer centraal gelegen

- Oplevering in overleg



Overdracht

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1980

Isolatievormen Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 170 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 150 m²

Inhoud 485 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

23 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

11 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2008

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Inpandige garage

Tuin aanwezig Ja
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Kenmerken




Heeft een garage 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 




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


