
Laan van Vredestein 133
2552 DV Den Haag

€ 369.500 k.k.

Te Koop



Prijs € 369.500 k.k.

Postcode 2552 DV

Ligging Aan het water, In woonwijk

Woningtype Tussenwoning

Tuin Ja, Achtertuin, 542×992cm

Woonruimte 118m²

Perceeloppervlakte 145m²

Inhoud 387m³

Kamers 5

Oplevering in overleg

Woontype Bestaande bouw

Stad Den Haag

Adres Laan van Vredestein 133

Bouwjaar 1988

Kenmerken



In een zeer kindvriendelijk deel van de wijk Houtwijk gelegen goed onderhouden eengezinswoning met voor-
en achtertuin en 1 parkeerplaats op eigen terrein. De woning is ideaal gesitueerd ten opzichte van vele
voorzieningen zoals zeer divers winkelaanbod (het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein en het
winkelcentrum Houtwijk), scholen (waaronder de International School ISH), sportfaciliteiten, de boulevard en
het strand van de badplaats Kijkduin, landgoed Ockenburgh en het natuurgebied Madestein.

Begane grond: 
Entree via de voortuin, hal met gestuukte wanden en plafond, een natuurstenen vloer met vloerverwarming
drempelloos doorlopend in de woonkamer, keuken en terras.
In de hal de garderobekast met de meterkast, toilet met zwevend toilet, trap naar de eerste verdieping met
beklede trapopgang (incl. ingebouwde ledverlichting).
Lichte woonkamer voorzien van natuurstenen vloer met vloerverwarming, gestuukte wanden en plafond.
Uitgebouwde serre (2004) met openslaande deuren naar zonnige achtertuin aan het water. 
Moderne keuken aan voorzijde met extra breed granieten werkblad incl. kokend waterkraan, 6-pits fornuis
met 2 ovens en bijpassende afzuigkap, vaatwasmachine, koel-vriescombinatie (SMEG). Deur naar de
bijkeuken met een vaste kastenwand, opstelplaats voor de wasmachine en wasdroger met werkblad en een
bergvliering

1e verdieping: 
Ruime overloop naar de slaapkamers en badkamer, beklede trapopgang naar de tweede verdieping,
1e slaapkamer aan voorzijde voorzien van vaste schuifwandkast 
2e slaapkamer aan achterzijde voorzien van vaste schuifwandkast
3e slaapkamer ingedeeld als Walk-in Closet met fraai ingebouwde plafondhoge kastenwand
Moderne badkamer voorzien van dubbele vaste wastafel, bad, douche met glazen douchewand inclusief luxe
inbouwkraan, zwevend toilet, vloerverwarming en mechanische afzuiging

2e verdieping: 
Via de overloop is er toegang tot de 4e slaapkamer voorzien van dakkapel en ruime bergruimte achter de
ingebouwde schuifkasten. Ruime bergruimte voorzien van verlichting, opstelling Cv-ketel 

Tuin: 
Zonnige achtertuin gelegen op het (zuid)oosten met verschillende terrassen waaronder een hardhouten
terras aan het water. De achtergevel beschikt over een buitenkraan en een elektrisch zonnescherm over de
gehele breedte van de gevel. Grote aangelegde voortuin voorzien van bestrating, borders met vaste
beplanting, houten schuur en een buitenkraan. Parkeerplaats op eigen terrein.

Oplevering in overleg

Bijzonderheden:
* eigen grond
* gebruiksoppervlakte circa 118 m²
* plattegrond en meetstaat beschikbaar ingemeten op basis van de BBMI
* de woonkamer is aan de achterzijde uitgebouwd met een serre

Omschrijving



* perceeloppervlakte woning 145 m²
* energielabel C
* volledig voorzien van dubbel glas
* de woning is intern en extern goed onderhouden
* bouwjaar 1988
* terras is onderheid en heeft vloerverwarming voorbereiding
* zonwering op de begane grond aan de achterzijde
* de woning wordt centraal verwarmd middels een cv-combiketel (Bosch HR, bouwjaar 2012)
* de begane grondvloer is voorzien van vloerverwarming
* deel van de voortuin is in gebruik als parkeerplaats op eigen terrein en een extra berging aan de voorzijde
* op deze verkoop zijn extra verkoopvoorwaarden van toepassing welke op voorhand kunnen worden
ingezien

Interesse in deze woning...? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in.
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen.

Omschrijving
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