
Half vrijstaande tot in de puntjes hoogwaardig 
afgewerkte woning van 209 m2. Deze woning 
ligt in de gewilde wijk in Wateringse Veld.

Ellertsveldlaan 7, Den Haag

Woonopp.: 209 m² - Inhoud: 758 m³ - Aantal kamers: 4

Vraagprijs € 719.000,- K.K.



Markante half vrijstaande tot in de puntjes hoogwaardig 
afgewerkte woning van 209 m2 (B.J. 2017) met maar liefst een 
21 meter diepe en 9 meter brede achtertuin op het zuidoosten 
met houten berging en overkapping. Deze fraaie woning ligt in de 
gewilde wijk in Wateringse Veld 'De Binnentuinen' met thans 3 
grote slaapkamers welke eventueel uit te breiden zijn naar 5 
slaapkamers, twee luxe badkamers en op elke verdieping een 
modern toilet.

Op loopafstand van de woning bevinden zich een winkelcentrum, 
groen- en recreatievoorzieningen, scholen en openbaar vervoer. 
De belangrijkste uitvalswegen (A4, A12 en A13) zijn binnen 10 
autominuten bereikbaar. Dat geldt ook voor het Scheveningse 
strand, het centrum van Den Haag, diverse internationale 
scholen en het sfeervolle Delft.









Begane grond:

Entree via oprit met parkeerplaats op eigen terrein en entree 
woning. Hal met meterkast, hangend toilet met fonteintje. Riante 
en lichte woonkamer. Vanuit de bouw is de woning opgeleverd 
met tuitgevel aan de voorkant en is de woning opgeleverd met 
een uitbouw aan de achterkant in de breedte en lengte. Hierdoor 
is de woonkamer extra vergroot. Aan de voorzijde bevindt zich 
een luxe Bulthaup keuken voorzien van kookeiland en diverse 
NEFF apparatuur waaronder combimagnetron, combi-
circulatieoven met slide & glide bediening, hoge koelkast, 
vaatwasser en aparte vriezer, Bora kookplaat met ingebouwd 
afzuigmechanisme en een Quooker. Gehele begane grond is 
afgewerkt met een fraaie massief eiken houten visgraat 
parketvloer. Openslaande deuren naar 21 meter diepe en 9 
meter brede (UNIEK!)  zonnige achtertuin op het zuidoosten met 
houten berging en overkapping.





Eerste verdieping:

Overloop, toiletruimte met hangend toilet en fonteintje,  luxe 
badkamer met inloopdouche, massief eiken houten planken met 
2 waskommen, en design handdoekradiator. Eén slaapkamer 
aan de achterzijde met inloopkast en één slaapkamer aan de 
voorzijde (voorheen 2 slaapkamers). 




Tweede verdieping: 

Master bedroom met inloopkast en badkamer en-suite met 
inloopdouche en massief houten planken met waskom.  Apart 
hangend modern toilet, een open werkkamer met vast bureau, 
afgesloten wasruimte met opstelplaats voor wasmachine, droger, 
combi-CV ketel CW klasse 5 en MV box.




Verder heeft de woning nog een riante zolder met extra veel 
bergruimte. Deze is bereikbaar via de vlizotrap op de 3e etage. 





Ellertsveldlaan 7, Den Haag

Vraagprijs € 719.000,- K.K.

Zonnige achtertuin op het zuidoosten 
met houten berging en overkapping.

Bijzonderheden

- Bouwjaar 2017; 

- Erfpachtgrond waarvan canon eeuwigdurend is

  afgekocht;

- Alarminstallatie;

- Massieve 6mm dikke eiken parketvloer op

  b.g.g.;

- Zeer diepe achtertuin van 21 meter diep; 

- Privé parkeerplaats met plaats voor twee

  auto's;

- Stompe massief houten deuren op begane

  grond en 2e verdieping;

- Mogelijkheid tot creëren van 5 slaapkamers; 

- Hardhouten kozijnen met dubbel glas;

- Woonoppervlakte van 209 m2; 

- Overige inpandige ruimte: 11,7 m2;

- Gebouw gebonden buitenruimte: 8,6 m2;

- Externe bergruimte: 8 m2;

- Inhoud: 758 m3;

- Perceeloppervlak: 367 m2;

- Oplevering in overleg .




Deze verkoopbeschrijving is met zorg 
samengesteld. Alle tekst is echter informatief en 
bedoeld als uitnodiging om over eventuele 
aankoop in gesprek te komen. U kunt aan deze 
verkoop-beschrijving geen rechten ontlenen.





Wist u dat u ons in kunt

schakelen voor uw:




- NWWI taxaties;

- Aankoop begeleiding;

- Verkoop begeleiding;

- Verkoopstyling;

- Verhuur bemiddeling;

- Onafhankelijk financieel   

  advies.




U kunt vrijblijvend contact

opnemen met ons kantoor,

ook buiten kantooruren!

Freek Fontein

Makelaardij B.V.

Haagweg 68

2282 AB Rijswijk





t 070 30 30 051




e info@freekfontein.nl


i www.freekfontein.nl

Deze verkoopbeschrijving is met zorg samengesteld. Alle tekst is echter informatief en bedoeld als uitnodiging 
om over eventuele aankoop in gesprek te komen. U kunt aan deze verkoop-beschrijving geen rechten ontlenen.

De VBO is een vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende zaken met meer dan 1000 leden die zich 
kenmerken door betrouwbaarheid en vakmanschap. De onafhankelijke VBO kent een eigen gedragscode, 
geschillencommisie en tuchtcollege, alsmede algemene consumenten voorwaarden.


