
Louis Davidsstraat 142
2551 EZ Den Haag

€ 225.000 k.k.

Te Koop



Prijs € 225.000 k.k.

Postcode 2551 EZ

Ligging In woonwijk

Woningtype Portiekflat

Woonruimte 84m²

Inhoud 261m³

Kamers 3

Oplevering in overleg

Woontype Bestaande bouw

Stad Den Haag

Adres Louis Davidsstraat 142

Bouwjaar 1987

Kenmerken



In een goed onderhouden en kleinschalig appartementencomplex gelegen mooi afgewerkt 3-
kamerappartement met een ruim balkon, een berging in de onderbouw en een eigen parkeerplaats op het
naastgelegen terrein. De woning is zeer gunstig gesitueerd nabij divers winkelaanbod, scholen (waaronder de
International School ISH), natuurgebied Madestein en Ockenburg, het strand en duinen van Kijkduin en
uitvalswegen naar het rijkswegennet.

Entree via een gesloten portiek, trap naar de 1e etage, entree appartement, meterkast naast de voordeur,
gang met een fraaie parketvloer doorlopend in de woonkamer, vaste kast met de aansluiting voor de
wasmachine, vaste kast met de opstelplaats van de cv-combiketel (Ferolli, bouwjaar 2006), modern toilet met
een fonteintje, badkamer met een moderne inrichting voorzien van een douche en een vaste wastafel, ruime
slaapkamer met toegang tot het balkon, 2e slaapkamer aan de voorzijde, ruime woon-/ eetkamer met
doorloop naar een open keuken voorzien van een verzorgde inrichting voorzien van diverse apparatuur, deur
naar een ruim balkon op het oosten gericht

Bijzonderheden:

* erfpacht uitgegeven voor onbepaalde tijd
* canon thans € 1,13 per jaar t/m 31-12-2035 (appartement) en 31-03-2036 (p-plaats)
* woonoppervlakte circa 84 m² 
* VvE is actief, bijdrage thans € 183,= per maand (inclusief € 50,-- reservering voor nieuwe kozijnen)
* centrale verwarming middels cv-combiketel (Ferolli, bouwjaar 2006)
* energielabel C
* houten kozijnen met dubbel glas (deels schuiframen)
* het onderhoud van de woning is intern en extern goed
* eigen parkeerplaats en eigen berging in de onderbouw 
* op deze verkoop zijn voorwaarde van toepassing welke op voorhand ter inzage zijn.

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.

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

Omschrijving
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