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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1913
Soort: Portiekwoning

Kamers: 3
Slaapkamers: 2

Woonoppervlakte: 76 M2
Inhoud: 286 M3

Energielabel: D
Gebouwgebonden buitenruimte: 2,68 m2

Isolatie: dubbelglas
Verwarming en warm water middels: combiketel



Omschrijving
Een goed onderhouden 3 kamer bovenwoning op de eerste etage gelegen op een 
gewilde locatie.  Middels de grote raampartijen aan de voorkant kunt u genieten van het 
vrij uitzicht op de gracht. Deze woning is grotendeels voorzien van een laminaatvloer,  
dubbelglas (volledig), een nette badkamer en een gezellig balkon. Verder is deze 
woning centraal gelegen ten opzichte van diverse winkels aan de populaire 
winkelstraten:  Op ruim 15 minuten fietsen bereikt u de zee en strand. Scholen,  
kinderdagverblijven en openbaar vervoer voorzieningen zijn op korte afstand te 
bereiken. 






Indeling: 

Entree appartement; hal; berging; toiletruimte; woonkamer met erker; slaapkamer 
achterzijde; eenvoudige keuken; badkamer met inloopdouche, wastafel, 
handdoekenkast en ligbad; slaapkamer achterzijde met toegang naar balkon; 






Bijzonderheden: 

- Geheel voorzien van dubbele beglazing 

- Bouwjaar ca. 1913

- Volledig eigendom

- Woonoppervlakte ca. 76 m²

- Warm water en verwarming middels Cv-ketel Remeha (ca. 2009 bjr.) (eigendom)

- Actieve Vereniging van Eigenaars met een maandelijkse bijdrage van € 100,00

- Oplevering in overleg

- Openbaar vervoer: tram 2, 12, 4, 6, bus 21

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




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.
























Plattegronden



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Energielabel
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Interesse?

Prinses Margrietplantsoen 33

2595 AM Den Haag




070-2196219

info@isee.nl


isee.nl


