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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1906
Soort: BENEDENWONING

Kamers: 4
Inhoud: 308m³

Woonoppervlakte: 77 m2
Overige inpandige ruimte: 10 m2

Gebouwgebonden buitenruimte: 5 m2
Externe bergruimte: 0 m2

Verwarming: Cv - combi ketel
Isolatie: Geheel dubbel glas

Actieve vereniging van eigenaren €60 per maand



Omschrijving
 

Goed onderhouden 4 kamer parterrewoning met een gebruiksoppervlakte van ca. 87 
m2. 




Deze woning is netjes afgewerkt en beschikt over een moderne badkamer, nette 
keuken met inbouwapparatuur,  twee/drie slaapkamers en een riante achtertuin op het 
noord oosten. 




Gelegen in een rustige straat  nabij diverse openbaar vervoer voorzieningen, scholen, 
sportvoorzieningen, kinderdagverblijf, het Zuiderpark en Winkelstraat Weimarstraat met 
een ruime keus van winkels. 

 

Indeling: 

entree appartement, hal, diepe vaste kast met meterkast en wasmachineaansluiting, 
moderne badkamer met douche, spiegel, handdoeken radiator en wastafelmeubel; 
separaat modern zwevend toilet; ruime lichte woon/eetkamer met fraaie 
laminaatvloer;  achterkamer met openslaande deuren naar de tuin ook te gebruiken als 
3e slaapkamer; nette half open keuken voorzien van vaatwasser, koelkast met vriesvak, 
combi magnetron, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, spoelbak, veel kastruimte, 
opstelplaats CV-combiketel Intergas en deur naar de achtertuin; doorgang naar 
bijzonder ingedeelde achterbouw, trapje naar verdiepte gelegen  kamer en vaste 
kastenwand, trapje naar bovengelegen slaapkamer; riante achtertuin georiënteerd op 
het noord oosten 




Bijzonderheden:

- Gebruiksoppervlakte circa:  87m2

- Slaapkamers: 2/3

- Energielabel: D;

- Badkamer is in 2018 vernieuwd;  

- Kozijnen: houten en kunststof; 

- Eigen grond;

- Verwarming en warm water middels Intergas combiketel (bouwjaar ca. 2008);

- Geheel voorzien van dubbele beglazing;

- Nette radiator ombouw in diverse kamers;

- Actieve Vereniging van Eigenaren met een maandelijkse bijdrage van € 60,00;

- Betaald parkeren: maandag t/m zondag van 18:00 u t/m 24:00 u; 

- Openbaar vervoer: bus 21, tram 2 en 12;

- Oplevering: in overleg























Plattegronden



Plattegronden



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

 

Woning

(Voordeur)bel X

Rookmelders

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen

- Vitrages

- Jaloezieën / lamellen

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking / linoleum

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis

X

- Oven X

- Vaatwasser (defect) X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

(Losse) kasten, legplanken, te weten



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

- Losse kast(en) X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat

- Waterslot wasautomaat

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Voorzetramen

- Isolatievoorzieningen



  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


