
Ahornplein 21
2691 EL 's-Gravenzande

€ 370.000 k.k.

Te Koop



Prijs € 370.000 k.k.

Postcode 2691 EL

Ligging Aan rustige weg, In woonwijk

Woningtype Eindwoning

Tuin Ja

Woonruimte 137m²

Perceeloppervlakte 158m²

Inhoud 472m³

Kamers 5

Oplevering in overleg

Woontype Bestaande bouw

Stad 's-Gravenzande

Adres Ahornplein 21

Bouwjaar 1972

Kenmerken



Deze zeer nette en goed onderhouden royale hoekwoning is gelegen in een autoluwe straat aan het
Ahornplein. Dit verkeersvrije plein ligt in een rustige, kindvriendelijke wijk met verschillende speeltuintjes. De
woning beschikt over vier ruime slaapkamers, een moderne badkamer en een tuin met vrijstaande berging
en achterom. De ligging is zeer centraal met winkels, scholen en sportverenigingen in de directe omgeving,
het is slechts 10 minuten fietsen naar het strand. De bushalte bevindt zich aan het begin van de wijk en
uitvalswegen zijn gemakkelijk te bereiken.

Indeling:
Mooi aangelegde voortuin voorzien van zonwering, binnenkomst woning. Ruime hal met meterkast en een
net, volledig betegeld zwevend toilet met fonteintje. Toegang tot de lichte en ruime woonkamer voorzien van
een houten vloer, een gas open haard en openslaande deuren naar de tuin. De gashaard kan eenvoudig
worden teruggebracht naar hout gestookte haard. De zonnige, mooie aangelegde tuin is gelegen op het
westen met berging welke is voorzien van elektra met achterom. Tevens beschikt de achterzijde van de
woning van zonwering op de begane grond en de eerste verdieping. Nette half open keuken voorzien van de
benodigde apparatuur zoals inductie kookplaat, afzuigkap, oven, magnetron, American Fridge en vaatwasser.

Trap naar de eerste verdieping, overloop waar vanaf alle vertrekken toegankelijk zijn. Op deze verdieping
bevinden zich drie ruime slaapkamers waarvan twee aan de achterzijde en één aan de voorzijde gelegen. De
slaapkamers aan de achterzijde zijn beide voorzien van een zonnescherm en een kastenwand. De riante
badkamer ligt aan de voorzijde en beschikt over een douche, jacuzzi, toilet, wastafelmeubel en
handdoekradiator. 

Trap naar de tweede verdieping, overloop met opstelplaats cv, wasmachine en droger. Tevens bevindt zich
hier extra bergruimte achter de knieschotten. De vierde, zeer ruime slaapkamer bevindt zich op deze
verdieping en beschikt over een velux dakraam. 

De gehele woning is voorzien van een eikenhouten lamelparket vloer.

Bijzonderheden:
* eigen grond
* bouwjaar 1972
* woonoppervlakte ca. 137 m²
* zonwering is aanwezig aan de voorzijde en de achterzijde van de woning
* de woning wordt centraal verwarmd middels een cv-combiketel Vaillant (2006), het onderhoud is elk jaar
uitgevoerd
* kozijnen en ramen uitgevoerd met dubbel glas en houten kozijnen
* de woning is intern en extern zeer goed onderhouden
* energielabel D
* berging aan de achterzijde voorzien van elektra
* zonnige tuin met achterom
* notariskeuze voorbehouden aan verkoper
* op deze verkoop zijn extra verkoopvoorwaarden van toepassing welke op voorhand kunnen worden
ingezien

Omschrijving



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
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