
Fraai afgewerkt en keurig onderhouden 
herenhuis (111 m2/B.J.2000) met 3 
woonlagen en tuin op het z-o met berging. 

Weidevogellaan 57, Den Haag

Woonopp.: 111.30 m² - Inhoud: 368 m³ - Aantal kamers: 5

Vraagprijs € 375.000,- K.K.



FRAAI AFGEWERKT en KEURIG ONDERHOUDEN 
HERENHUIS (111 m2/B.J.2000) aan brede laan met 3 
woonlagen, 4 slaapkamers, carport, parkeerplaats en tuin op het 
zuidoosten met berging. 

De woning is rustig gelegen in een kindvriendelijke wijk nabij 
diverse scholen, kinderdagverblijf, zwembad, winkelcentrum 
Ypenburg, De Parade, openbaar vervoer en bioscoop in 
aanbouw. Binnen 5 minuten bent u op diverse uitvalswegen 
zoals de A4, A12, A13. 






Indeling:

Entree met luifel, hal met meterkast, trapkast en toiletruimte met 
wandcloset en fonteintje. Lichte tuingerichte woonkamer met 
open keuken aan voorzijde van de woning. Deze  witte keuken 
met houten werkblad is voorzien van een keramische kookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser, koel-/vriescombinatie en 
combimagnetron. Voorin de woning is nog voldoende plek voor 
een eettafel. De gehele begane grondvloer is afgewerkt met een 
fraaie eikenhouten parketvloer. De achtertuin gesitueerd op het 
zuidoosten met verhoogde vlonder, elektrisch zonnescherm, 
houten berging en achtergelegen carport met parkeerplaats op 
eigen terrein.




Eerste verdieping:

Ruime overloop met vaste kasten en bureau, 2 ruime 
slaapkamers. Luxe badkamer met douchecabine, whirlpool, 
hangend toilet, handdoekradiator en wastafelmeubel.





Tweede verdieping:

Overloop met vaste kasten, slaapkamer 3 en slaapkamer 4. 
Wasruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger en 
mechanische ventilatie box. Beide verdiepingen zijn voorzien van 
een laminaatvloer.



Weidevogellaan 57, Den Haag

Vraagprijs € 375.000,- K.K.

De achtertuin gesitueerd op het 
zuidoosten met verhoogde vlonder, 
elektrisch zonnescherm, houten berging 
en achtergelegen carport met 
parkeerplaats op eigen terrein.

Bijzonderheden

- Eigen grond;

- Bouwjaar 2000; 

- Oplevering in overleg;

- Diepe achtertuin op het zuidoosten met

  carport, parkeerplaats en houten berging;

- Volledig voorzien van houten kozijnen met

  dubbele beglazing; 

- Stadsverwarming; 

- Elektra: 9 groepen met aardlekschakelaars; 

- Gebruiksoppervlak wonen: 111,3 m2; 

- Overige inpandige ruimte;  0 m2; 

- Gebouw gebonden buitenruimte: 2,4 m2;

- Externe bergruimte: 9,9 m2; 

- Perceeloppervlak: 130 m2;

- Inhoud: 368 m3; 

- Exact gemeten volgens de branche brede

  meetinstructie.




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.


