
Aan de groene Frans Halskade op de 3e en

4e woonlaag ligt dit ruime 4 kamer

appartement met balkon op het zuidoosten.

Frans Halskade 145, Rijswijk

Woonopp.: 94 m² - Inhoud: 330 m³ - Aantal kamers: 3

Vraagprijs € 250.000,- K.K.



Aan de groene Frans Halskade op de 3e en 4e woonlaag ligt dit 
ruime 4 kamer appartement van 94 m2 met bijgetrokken 
kapverdieping met veel bergruimte achter de knieschotten met 
balkon op het zuidoosten over de gehele breedte en privé 
fietsenberging in de onderbouw. Bovendien treft u in de nabije 
omgeving het openbaar vervoer, scholen, recreatie (Landgoed 
Te Werve, Schouwburg) en de uitvalswegen richting snelwegen 
A-4 en A-13 (Amsterdam/Rotterdam) en A-12 (Utrecht).






Begane grond:

Centraal gesloten entree met bellen- en brievenbustableau en 
trappenhuis naar 3e verdieping.




Derde verdieping:

Entree appartement, hal met meterkast en toilet met wastafel. 

Wasruimte met opstelplaats voor wasmachine en wastafel. 

Gesloten keuken afgewerkt met vaatwasser, koel-/
vriescombinatie, gaskookplaat, vlakschermafzuiger en 
combimagnetron. Doorgebroken en lichte woon-/eetkamer met 
achtergelegen balkon over de volle breedte  op het zuidoosten en 
balkonkast.





Frans Halskade 145, Rijswijk

Vraagprijs € 250.000,- K.K.

Vierde verdieping:

Overloop met Velux dakraam. Badkamer 
met douche-/bad combinatie, 
wastafelmeubel en bidet. Twee 
slaapkamers met beide een Velux 
dakraam.




Achtergelegen balkon over de volle 
breedte  op het zuidoosten en balkonkast.












Deze beschrijving is met zorg 
samengesteld. Alle tekst is echter 
informatief en bedoeld als uitnodiging om 
over eventuele aankoop in gesprek te 
komen. Er kunnen door derden aan deze 
verkoopbeschrijving geen rechten 
worden ontleend jegens de makelaar of 
verkoper.

Bijzonderheden

- Eigen grond;

- Bouwjaar 1954;

- Oplevering in overleg;

- Actieve V.v.E., bijdrage per maand € 60,-;

- Totaal 6 appartementsleden (breukdeel 6/39e

  aandeel);

- Reservefonds thans € 11.816,-;

- Gezamenlijke opstalverzekering;

- CV HR+ combiketel van Intergas van 2016;

- Elektra: 6 groepen;

- Grotendeels voorzien van dubbele beglazing

  met kunststof kozijnen;

- Zonnig achterbalkon (ZO) met balkonkast;

- Berging in onderbouw;

- Algemene ouderdoms- en materialenclausule

  van toepassing;

- Gebruiksoppervlak wonen: 94 m2;

- Gebouw gebonden buitenruimte: 5,5 m2; 

- Externe bergruimte:  8,9 m2;  

- Inhoud:  330 m3;

- Exact gemeten volgens de branche brede

  meetinstructie.





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.


