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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1955
Soort: PORTIEKFLAT

Kamers: 4
Inhoud: 235m³

Woonoppervlakte: 68 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 4 m²

Externe bergruimte: 10 m²
Slaapkamers: 3

Erfpacht: eeuwigdurend afgekocht
Verwarming en warm water: combiketel (bouwjaar 2018)

Isolatie: gedeeltelijk voorzien van dubbelglas



Omschrijving
In een rustige buurt gelegen een 4-kamer portiekflat op de 2e verdieping met 3 
slaapkamers, eigen berging in de onderbouw en een balkon op het westen. 

Het appartement is gunstig gelegen ten op zichte openbaar vervoer voorzieningen en 
het winkelcentrum Leyweg. In de nabije omgeving treft u ook diverse scholen,  
sportvoorzieningen, kinderopvang, het gezellige zuiderpark en het Haga ziekenhuis. 




Indeling: 

Begane grond:

Gesloten portiek; berging in de onderbouw; trap;




2e verdieping:

Entree woning;  hal; meterkast; slaapkamer voor; slaapkamer achter; slaapkamer achter; 
vaste kast met gasmeter; toiletruimte met fonteintje; lichte woonkamer met vaste kast;  
Keuken voorzien van afzuigkap, 4 pits gaskookplaat, spoelbak en combiketel; badkamer 
met wasmachine aansluiting, douche wastafelmeubel, radiator; balkon met vaste kast 
en weids uitzicht over de groenstrook achter; 




Bijzonderheden: 

- Woonoppervlakte ca. 68 m2; 

- Slaapkamers: 3

- Kozijnen: hout; 

- Energielabel:

- Gedeeltelijk voorzien van dubbelglas; 

- Verwarming en warm water middels ATAG (bouwjaar 2018) 

- Gelegen op eeuwigdurende erfpachtgrond, waarvan de canon is afgekocht; 

- Actieve Vereniging van Eigenaren met een maandelijkse bijdrage; € 101,03; 

- 87/1713 aandeel in de gemeenschap; 

- Parkeren: gratis; 

- Openbaar vervoer: Bus 16, 427 en 37

- Oplevering: in overleg

























Plattegronden



Plattegronden



Kadastrale kaart



Energielabel 



Locatie

op de kaart



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


