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Inleiding
Op zoek naar een ruime, lichte en goed onderhouden eengezinswoning in een rustige 
straat met parkeergelegenheid dan is dit uw kans! Deze royale 5 kamer eengezinswoning 
van 131 m2 met uitgebouwde woonkamer is van alle gemakken voorzien. Tevens is de 
woning zeer gunstig gelegen t.o.v. het openbaar vervoer, scholen, winkelcentrum Leyweg 
en uitvalswegen. Kortom een heerlijke woning die zeker een bezichtiging waard is.




Begane  grond

Voortuin, entree, ruime hal voorzien van toilet met fontein. Toegang tot de riante 
tuingerichte woonkamer. De aan de achterzijde gerealiseerde uitbouw v.v. lichtstraat en 
schuifpui is een enorme toegevoegde waarde aan de woonkamer.  Via de schuifpui 
toegang naar de zonnige en sfeervolle achtertuin met separate houten berging en 
achterom. Aan de voorzijde bevindt zich de moderne L-vormige keuken (2017) met 
diverse inbouwapparatuur (5-pits kookplaat, koelkast, vriezer,  oven en combi-oven, 
vaatwasser en afzuigkap). 
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Ligging en indeling

1e verdieping:

Overloop, 2 slaapkamers aan achterzijde van de woning, 1 slaapkamer aan de voorzijde. 
De badkamer is gelegen aan de voorzijde van de woning en is v.v. een douchecabine, 
ligbad, 2e toilet en wastafelmeubel. Op deze etage bevindt zich nog een aparte 
bergruimte, momenteel in gebruik als opstelplaats voor wasmachine-/droger en cv-
ketel. De ramen van de master bedroom aan de achterzijde op deze verdieping zijn v.v. 
rolluiken.




2e verdieping:

Overloop, hier is een leuke werkplek gecreeerd. De ruime slaapkamer is momenteel in 
gebruik als werkkamer/logeerkamer/sportruimte maar biedt vele mogelijkheden. 
Mogelijkheid om een dakterras te creëren.




Kortom een goed onderhouden en ruime woning welke u zo kunt betrekken.
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Foto's
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Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


