
Wolvenrade 195
2544 VM Den Haag

€ 150.000 k.k.

Te Koop



Prijs € 150.000 k.k.

Postcode 2544 VM

Ligging Aan drukke weg, In woonwijk

Woningtype Galerijflat

Woonruimte 73m²

Inhoud 242m³

Kamers 4

Oplevering in overleg

Woontype Bestaande bouw

Stad Den Haag

Adres Wolvenrade 195

Bouwjaar 1960

Kenmerken



Als u op zoek bent naar een betaalbaar appartement met 3 slaapkamers dan is dit wellicht iets voor u!!

Het appartement maakt deel uit van een actieve VVE en beschikt op de begane grond over een eigen
fietsenberging. In de omgeving van het appartement zijn er diverse voorzieningen zoals onder andere
aansluitingen voor het openbaar vervoer en diverse winkels van het op loopafstand gelegen winkelcentrum.

De indeling van het appartement is als volgt;

Toegang via een gemeenschappelijke entree met een brievenbussen- en bellentableau, opgang via
portiektrap naar de derde woonlaag, galerij naar het appartement, entree van het appartement, gang,
doucheruimte met een vaste wastafel met meubel en een designradiator, keukenruimte met een eenvoudige
doch verzorgde inrichting met de opstelplaats voor de huurboiler, vervolg gang, vaste kastruimte met de
schakelkast voor de elektra, toiletruimte met een fonteintje, slaapkamer aan de galerijzijde met een vaste
kast, twee slaapkamers aan de loggia zijde, woonkamer met deels een kunststof kozijn en toegang naar de
loggia.

Op de begane grond is er een eigen (fietsen)berging aanwezig. 

Bijzonderheden:

* erfpacht uitgegeven tot en met 31-12-2030
* canon thans € 43,75 per jaar
* aanbieding vervroegde heruitgifte is aangevraagd
* gebruiksoppervlakte wonen circa 73 m²
* plattegrond aanwezig, ingemeten op basis van de BBMI
* kozijnen uitgevoerd in hout en kunststof en voorzien van dubbel glas
* bouwjaar 1960
* (fietsen)berging op de begane grond
* mogelijkheid voor huren van een parkeerplaats (bij beschikbaarheid) op de binnenplaats van de VVE
* warmwater middels een huurboiler
* actieve VVE, bijdrage thans € 154,-- per maand (begroting 2020)
* voorschot verwarmingskosten thans € 90,-- per maand (begroting 2020)
* meerjaren onderhoudsplan is aanwezig
* energielabel E
* aanvullende verkoopvoorwaarden van toepassing (welke op voorhand kunnen worden ingezien)

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

Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Haaglanden vindt u op Funda.

Omschrijving



 

 

 

Foto's



 

 

 

Foto's



 

 

 

Foto's



 

 

 

Foto's



 

Foto's


