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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: Ca. 1909
Soort: benedenwoning

Kamers: 2
Inhoud: 222 m³

Woonoppervlakte: 66 m²
Verwarming en warm water: combiketel

VvE bijdrage € 56,00 per maand
Slaapkamers: 1

Kozijnen: Houten en kunststof



Omschrijving


Charmant 2/3 kamer-parterrewoning gelegen het gezellige Valkenboskwartier. 

Deze woning praktisch ingedeeld en ideaal voor starters en beschikt over een riante 
woonkamer, slaapkamer, nette badkamer, keuken en voor en achtertuin. 




Locatie:

Aantrekkelijke ligging in een kindvriendelijke, levendige buurt met scholen, winkels en 
de populaire winkelstraten: Fahrenheitstraat en Weimarstraat op loopafstand. Ook bent 
u binnen 15 minuten fietsen in het centrum van Den Haag en zee / strand. Openbare 
voorzieningen zijn op loopafstand bereikbaar. 






Indeling:  

Voortuin (op het zuidwesten gesitueerd); entree appartement; hal met meterkast (5 
groepen, 2 aardlekschakelaars) en 2 vaste kasten; toilet; royale woon-/eetkamer met 
gashaard; moderne keuken voorzien van daklicht, diverse inbouwapparatuur waaronder 
vaatwasmachine, koel-/vriescombinatie, oven-magnetroncombinatie, 5 pits 
gaskookplaat, afzuigkap; nette badkamer voorzien van fraaie vloertegels en grote witte 
wandtegels met ligbad, douchecabine, toilet (2e), wastafel, handdoekenradiator, 
wasmachine aansluiting en opstelplaats combiketel (Vaillant); riante slaapkamer; fraaie 
achtertuin  georiënteerd op het noordoosten met aangebouwde  houten berging ;






Bijzonderheden: 

- Woonoppervlakte: ca. 66 m2; 

- Actieve vereniging van eigenaren met een maandelijkse bijdrage van € 56,00;  

- De  woning is grotendeels voorzien van een fraaie laminaatvloer; 

- Betaald parkeren: maandag t/m zondag vanaf 18:00 u t/m 24:00 u;

- Eigen grond;

- Rijks Beschermd stadsgezicht; 

- Bouwjaar: ca. 1909;

- Kozijnen: houten en  kunststof;

- Oplevering: in overleg;

- Voorzijde voorzien van dubbelglas;

- Openbaar vervoer: Bus 21 en tram 12























Description


Charming 2/3 room ground floor apartment located in cozy 
Valkenboskwartier.

This house is practically divided and ideal for starters and has a spacious 
living room, bedroom, bathroom, kitchen and front and back garden.




Location: 

Attractive location in a child-friendly, lively area with schools, shops and 
the popular shopping streets: Fahrenheitstraat and Weimarstraat within 
walking distance. You are also within 15 minutes cycling in the center of 
The Hague and sea / beach. Public facilities are accessible within walking 
distance.






Layout:

Front garden (located on the southwest); entrance apartment; hall with 
meter cupboard (5 groups, 2 earth leakage switches) and 2 storage 
cupboards; toilet; spacious living / dining room with gas fireplace; modern 
kitchen with roof light, various appliances including dishwasher, fridge / 
freezer, oven-microwave combination, 5 burner gas hob, extractor hood; 
neat bathroom with unique floor tiles and large white wall tiles with bath, 
shower, toilet (2nd), sink, towel radiator, washing machine connection and 
combi boiler (Vaillant); spacious bedroom; beautiful backyard oriented on 
the northeast with wooden shed;






Particularities:

- living area: approx. 66 m2;

- Active owners association with a monthly contribution of € 56.00;

- The house is largely equipped with a laminate floor;

- Paid parking: Monday to Sunday from 6 pm to midnight;

- Own ground;

- State protected cityscape;

- Year of construction: approx. 1909;

- Frames: wooden and plastic;

- Delivery in consultation;

- Front side with double glazing;

- Public transport: Bus 21 and tram 12





























Plattegronden



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



iSee Makelaars heeft de inhoud van de objectinformatie met zorg 
samengesteld. Zij heeft zich daarbij mede gebaseerd op informatie die 
afkomstig is van derden. iSee Makelaars is niet aansprakelijk voor de 
inhoud van de objectinformatie, noch voor de inhoud van een website 
waarnaar wordt verwezen. iSee Makelaars is tevens niet aansprakelijk voor 
schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik,

dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website 
beschikbaar is. iSee Makelaars kan niet de volledigheid, de juistheid dan 
wel de geschiktheid van de informatie die in de brochure wordt 
weergegeven garanderen. Dat is slechts anders indien u nadrukkelijk 
navraag hebt gedaan bij iSee Makelaars over specifiek enig

onderwerp en iSee Makelaars heeft hierop nadrukkelijk de juistheid 
gegarandeerd. Typefouten in de tekst worden eveneens voorbehouden.



Interesse?

Prinses Margrietplantsoen 33

2595 AM 'S-Gravenhage




070 219 6219

info@isee.nl

www.isee.nl


