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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1952
Soort: PORTIEKFLAT

Kamers: 4
Inhoud: 266m³

Woonoppervlakte: 76m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 5m²

Externe bergruimte: 3m²
Verwarming: Intergas combiketel

Isolatie: Dubbelglas
Slaapkamers: 2/3

Kozijnen: Kunststof en aluminum



Omschrijving
Instapklaar 3/4 kamer portiekflat gelegen op de eerste verdieping met eigen 
fietsenberging op de begane grond. Deze woning beschikt over twee slaapkamers, 
nette keuken, moderne badkamer en een woonkamer eetkamer met ensuite schuif 
separatie. Door de vele ramen is het een heerlijk licht appartement. Deze woning is 
praktisch ingedeeld en ideaal voor starters. Verder is de woning gelegen in de gewilde 
wijk ''Bohemen en Meer en Bos''. Vanuit het appartement heeft u  fraai uitzicht over de 
waterpartij van de Lobelialaan. In de nabije omgeving treft u, openbaar vervoer 
voorzieningen, park Meer en Bosch, winkels aan de De Savornin Lohmanplein, scholen 
en badplaats Kijkduin. 

 

Indeling: 

Gesloten portiek;  hal met trappenhuis naar de 1e verdieping; eigen fietsenberging in de 
Cliviastraat;




1ste verdieping: 

Entree appartement; ruime hal; meterkast; toiletruimte met fonteintje; badkamer met 
douche, handdoekradiator, spiegel en wastafelmeubel; woonkamer met een openhaard 
(gas) ensuite schuifseparatie naar eetkamer; vanuit de eetkamer kunt u het balkon aan 
de voorzijde bereiken middels een schuifseparatie; slaapkamer achterzijde met schuifpui 
naar achterbalkon; zij-slaapkamer met een ruime vaste kast; tussengelegen keuken met 
deur naar achterbalkon.




Bijzonderheden: 

- Eeuwigdurend uitgegeven erfpacht met een canon van € 272 per jaar; 

- Zonnig balkon, zuidwesten ligging;

- Slaapkamers: 2/3;

- Woonoppervlakte: ca. 76 m2; 

- Aanvaarding in overleg; 

- Actieve Vereniging van Eigenaren met een maandelijkse  bijdrage van €  146,83; 

- Afgelopen jaren is opdracht groot-onderhoud uitgevoerd; 

- Verwarming en warm water middels Intergas combiketel, bouwjaar 2009; 

- Voorzien van kunststof en aluminium kozijnen met dubbelglas;

- Parkeren: gratis;

- Openbaar vervoer: tram 3, buslijn N3; 23 en uitvalswegen.































Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Woning

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Zonwering binnen X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis

X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en) X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires (vaste accessoires) X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires (vaste accessoires) X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

- Radiatorafwerking X

 

Overige zaken, te weten:

houten loungeset inclusief kussens (maatwerk) X



Plattegronden



Plattegronden



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Meetrapport 



iSee Makelaars heeft de inhoud van de objectinformatie met zorg 
samengesteld. Zij heeft zich daarbij mede gebaseerd op informatie die 
afkomstig is van derden. iSee Makelaars is niet aansprakelijk voor de 
inhoud van de objectinformatie, noch voor de inhoud van een website 
waarnaar wordt verwezen. iSee Makelaars is tevens niet

aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met 
het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de 
website beschikbaar is. iSee Makelaars kan niet de volledigheid, de 
juistheid dan wel de geschiktheid van de

informatie die in de brochure wordt weergegeven garanderen. Dat is 
slechts anders indien u nadrukkelijk navraag hebt gedaan bij iSee 
Makelaars over specifiek enig onderwerp en iSee Makelaars heeft hierop 
nadrukkelijk de juistheid gegarandeerd. Typefouten in de tekst worden 
eveneens voorbehouden.



Interesse?

Prinses Margrietplantsoen 33

2595 AM Den Haag




070-2196219

info@isee.nl


isee.nl


