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Helmstraat 9

2681 GJ Monster

Inleiding
Kopers opgelet!!!!




Bent u geen klusser en droomt u van wonen nabij het strand dan is deze charmante, 
instapklare eengezinswoning zeker een bezichtiging waard. De woning is gelegen om de 
hoek van de bekende Molen met het strand bijna voor de deur. De woning (3 
woonlagen) is uitgerust met een luxe keuken en badkamer, voor- en achtertuin, 3 
heerlijke slaapkamers en volop bergruimte. In de nabije omgeving bevindt zich het 
centrum van Monster met alle faciliteiten binnen handbereik.
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree van de woning via voortuin. Vanuit de hal toegang naar woonkamer, toilet en trap 
naar boven. De sfeervolle woonkamer heeft uitzicht op de voortuin en achtertuin en 
kenmerkt zich door veel lichtinval. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de luxe 
keuken van het merk Siematic welke is uitgevoerd met diverse Siemens 
inbouwapparatuur zoals een inductie kookplaat, vaatwasser, combi-oven en koelkast, 
een aparte werkruimte (momenteel in gebruik als kantoor) en de bijkeuken welke is v.v. 
vloerverwarming en waar een zee van ruimte is voor extra vriezer, opstelplaats 
wasmachine-/droger en zelfs fietsen. Vanuit de keuken en bijkeuken is toegang naar de 
achtertuin met achterom.

1e etage

Overloop, aan de voorzijde de ruime master bedroom met inbouwkast, aan de 
achterzijde van de woning is een voormalige slaapkamer verbouwd tot een luxe 
badkamer welke is uitgevoerd met een ligbad, riante inloopdouche, wastafelmeubel met 
dubbele wastafel en verlichte spiegel, 2e toilet en geheel v.v. een gietvloer met 
vloerverwarming. In de voormalige badkamer is een ruimte gecreëerd welke momenteel 
in gebruik is als babykamer met vloerverwarming en toegang naar het zonnige terras.



Overdracht

Vraagprijs € 339.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1929

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 144 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 109,22 m²

Inhoud 395 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

8,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Beschutte ligging

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Type Voortuin

 

Energieverbruik

Energielabel E
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Kenmerken




 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2014

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Tuin aanwezig Ja
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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


