
Uitstekend onderhouden royaal 3-kamer 
topappartement van circa 97m2 met zonnig 
achterbalkon gesitueerd op het zuidwesten!

Allard Piersonlaan 131, Den Haag

Woonopp.: 97 m² - Inhoud: 320 m³ - Aantal kamers: 3

Vraagprijs € 195.000,- K.K.



Starters en stellen opgelet!!



Wij bieden een uitstekend onderhouden en royaal 3-kamer 
topappartement aan van circa 97m2 met o.a. 2 ruime 
slaapkamers, een luxe badkamer, een royale woon-/eetkamer 
en een zonnig achterbalkon gesitueerd op het zuidwesten!




Doordat de woning in de breedte is gebouwd (11.7 meter breed) 
heeft de woning een verrassende indeling en een bijzonder 
prettige lichtinval. De voorzijde biedt vrij uitzicht over een groen 
plantsoen en een speelplaats.




Het gezellige centrum van Den Haag, het oude centrum van 
Rijswijk, NS station H.S en de uitvalswegen richting snelwegen 
A-4 en A-13 (Amsterdam/Rotterdam) en A-12 (Utrecht) bevinden 
zich op steenworp afstand.









Indeling:

Open portiek; entree woning op de eerste verdieping; hal met 
meterkast, garderobe, bergruimte en binnentrap naar de 2e 
verdieping.






Tweede verdieping:

Lichte hal met dakkoepels, modern toilet met fonteintje en 
praktische bergruimte boven de trap; de eerste ruime slaapkamer 
bevindt zich aan de voorzijde; de royale en lichte woon-/
eetkamer met erker aan de voorzijde biedt leuk uitzicht op het 
groene plantsoen/speelplaats; de luxe badkamer is voorzien van 
een douchecabine met hand- en regendouche, wastafelmeubel, 
designradiator, bidet, wasmachineaansluiting en ventilatie; de 
tweede ruime slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde; 

naastgelegen de hoekopgestelde keuken met diverse 
inbouwapparatuur en vaste kast; de achterzij slaapkamer en de 
keuken geven toegang tot het zonnig gelegen achterbalkon (ZW) 
met balkonkast.



Allard Piersonlaan 131, Den Haag

Vraagprijs € 195.000,- K.K.

Zonnig gelegen achterbalkon (ZW) met 
balkonkast.

Bijzonderheden

- Eigen grond; 

- Bouwjaar 1931;

- Oplevering in overleg;

- Actieve VVE / Bijdrage € 50,- per maand;

- CV-combiketel Bosch uit 2006;

- Elektra: 7 groepen met ALS;

- Voorzien van houten kozijnen met dubbele

  beglazing;

- Zonnig achterbalkon (ZW) met balkonkast;

- Schilderwerk buitenzijde gedaan in 2016;

- Gunstig gelegen t.o.v. winkels, openbaar

  vervoer, diverse uitvalswegen, scholen en

  speeltuinen;

- Algemene ouderdomsclausule van toepassing;

- Gebruiksoppervlakte: 97 m2; 

- Gebouw gebonden buitenruimte: 4 m2; 

- Inhoud: 320 m3; 

- Exact gemeten volgens NEN2580 norm; 




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.


