
Billie Holidaystraat 39
2551 WL Den Haag

€ 289.500 k.k.

Te Koop



Prijs € 289.500 k.k.

Postcode 2551 WL

Ligging Aan rustige weg, In woonwijk

Woningtype Eindwoning

Tuin Ja, Achtertuin, 500×750cm

Woonruimte 122m²

Perceeloppervlakte 123m²

Inhoud 443m³

Kamers 6

Oplevering in overleg

Woontype Bestaande bouw

Stad Den Haag

Adres Billie Holidaystraat 39

Bouwjaar 1980

Kenmerken



Op heerlijk rustige plek in Nieuw Waldeck gelegen ééngezins/eindwoning met een voortuin en een heerlijk
zonnige achtertuin op het zuidwesten, stenen berging en achterom. De straat is autoluw en in de directe
omgeving zijn diverse mogelijkheden voor kinderen om te spelen. De woning ligt op erfpachtgrond maar de
canon is eeuwigdurend afgekocht!

Indeling:
Betegelde voortuin, entreehal met meterkast, toilet met duoblok en fonteintje, vaste kast/berging, garderobe
onder de trap, woonkamer met open keuken voorzien van alle gangbare inbouwapparatuur, achtertuin in
driehoekvorm met achterom en stenen berging.
Eerste etage, een vierkante overloop met vaste trap naar de zolderverdieping, twee slaapkamers aan de
achterzijde, de slaapkamers aan de voorzijde zijn samengevoegd tot één grote slaapkamer over de gehele
breedte van de woning, een schuifdeur vanaf de overloop geeft toegang tot de badkamer met een
douchecabine, toilet, wastafel en wasmachineaansluiting.
De zolderetage heeft een ruime slaapkamer/atelier met een dakkapel aan één zijde, een multifunctionele
ruimte met een Velux dakraam en de opstelplaats voor de cv-ketel.

Bijzonderheden:

* Gelegen op erfpachtgrond met eeuwigdurend afgekochte canon
* Bouwjaar 1980
* Het betreft een eindwoning met achtertuin op het zuidwesten
* Woonoppervlakte circa 122 m² 
* Kozijnen van kunststof met dubbel glas
* Elektra 6 groepen met aardlekschakelaar
* CV-combiketel Intergas, bouwjaar 2007
* De woning heeft een definitief energielabel C
* Op deze verkoop zijn extra verkoopvoorwaarden van toepassing welke op voorhand kunnen worden
ingezien.

Interesse in deze goed onderhouden 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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