
Ruime 5 kamer tussenwoning (4 
slaapkamers) met diepe achtertuin, stenen 
berging en een achterom.

Dr. R.J. Fruinstraat 39, Den Haag

Woonopp.: 120 m² - Inhoud: 425 m³ - Aantal kamers: 5

Vraagprijs € 325.000,- K.K.



Ruime 5 kamer tussenwoning (4 slaapkamers) met diepe 
achtertuin, stenen berging en een achterom. De woning is goed 
gesitueerd in een autoluw en zeer groen gedeelte van de wijk 
Houtwijk nabij winkelcentrum, 3 basisscholen, The International 
School The Hague (ISH), een ruime en gevarieerde speeltuin en 
openbaar vervoerverbindingen.





Indeling:

Entree via voortuintje, hal met toilet. Tuingerichte woonkamer 
met trapkast en half open keuken aan voorzijde van de woning. 
De keuken is voorzien van 5-pits gaskookplaat en afzuigkap. 
Diepe achtertuin op het noordoosten met stenen berging en 
achterom. 




Eerste verdieping:

Overloop met trapkast. Slaapkamer 1 met Velux dakraam aan 
voorzijde. Slaapkamer 2 en slaapkamer 3 beide aan de 
achterzijde van de woning. Licht getegelde badkamer met 
douchecabine, bad-/douchecombinatie, wandcloset en 
wastafelmeubel. 





Tweede verdieping:

Ruime overloop met opstelplaats voor wasmachine en droger, 
C.V. ketel en Velux dakraam. Hier bevindt zich tevens de 4e 
slaapkamer wederom met Velux dakraam.





Dr. R.J. Fruinstraat 39, Den Haag

Vraagprijs € 325.000,- K.K.

Voortuin op het zuidwesten.

Diepe achtertuin op het noordoosten met 
stenen berging en achterom.

Bijzonderheden

- Erfpacht grond waarvan de canon en

  beheerskosten eeuwigdurend zijn afgekocht;

- Geheel voorzien van houten kozijnen met

  dubbel glas;

- Bouwjaar 1982;

- Vaillant C.V. ketel 2010;

- Buitenschilderwerk gedaan in 2020;

- Gebruiksoppervlak wonen: 120 m2;

- Overige inpandige ruimte: 0 m2;

- Gebouw gebonden buitenruimte: 0m2;

- Externe bergruimte: 5 m2;

- Inhoud: 425 m3.




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.


