
Op loopafstand van het winkelcentrum ‘de 
leyweg’ ligt deze uitstekend onderhouden 3-
laagse eengezinswoning met zonnige tuin!

Oosterhesselenstraat 142, Den Haag

Woonopp.: 130 m² - Inhoud: 462 m³ - Aantal kamers: 5

Vraagprijs € 399.500,- K.K.



IN EEN RUSTIGE STRAAT OP LOOPAFSTAND VAN HET 
GEZELLIGE WINKELCENTRUM 'DE LEYWEG' LIGT DEZE 
UITSTEKEND ONDERHOUDEN, MODERNE EN LUXUEUZE 
AFGEWERKTE 3-LAAGSE EENGEZINSWONING MET 
VOORTUIN EN ZONNIGE ACHTERTUIN OP HET 
ZUIDOOSTEN, HOUTEN BERGING EN ACHTEROM. 

Diverse sport- en recreatiefaciliteiten, openbaar vervoer en 
uitvalswegen in directe omgeving.






Begane grond

Entree via voortuin, hal met meterkast, garderobekast en 
wandcloset met fonteintje. Ruime tuingerichte living met nieuwe 
luxe open keuken (2019) aan voorzijde voorzien van alle 
gemakken waaronder greep loze deurtjes met soft-close sluiting, 
heteluchtoven, inductie kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, 
koelkast, vriezer en magnetron. Zonnige onderhoudsarme 
achtertuin op het zuidoosten met houten berging, elektrische 
zonwering en achterom.




Eerste verdieping

Overloop, 3 ruime slaapkamers en licht betegelde badkamer met 
ligbad en douchecombinatie dubbel wastafelmeubel, wandcloset 
en handdoekradiator. 




Tweede verdieping

Overloop met opstelplaats voor wasmachine en droger en C.V. 
ketel. Op deze verdieping bevindt zich tevens de 4e slaapkamer.





Oosterhesselenstraat 142, Den Haag

Vraagprijs € 399.500,- K.K.

Tuin

Entree via voortuin en zonnige achtertuin 
op het Zuid Oosten met houten berging 
en achterom. 




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.

Bijzonderheden

- Erfpachtgrond waarvan de canon en

  beheerskosten eeuwigdurend zijn afgekocht; 

- Bouwjaar 2007;

- C.V. ketel van 2019 Intergas (huur);

- Houten kozijnen met dubbele HR+ beglazing;

- Buitenschilderwerk gedaan in 2014/2015;

- PVC vloer van december 2019;

- 1 eigen parkeerplek op afgesloten

  parkeerterrein bereikbaar via een elektronische

  toegangspoort (maakt deel uit van een

  mandelig terrein waarvoor jaarlijks een 

  bijdrage is verschuldigd van € 180,-);

- Glasvezelaansluiting voor snel internet;

- Elektra: 9 groepen met aardlekschakelaars;

- Gebruiksoppervlakte: 130 m2; 

- Overige inpandige ruimte: 0 m2; 

- Gebouw gebonden buitenruimte: 0 m2; 

- Externe buitenruimte: 4 m2; 

- Inhoud: 462,3 m3; 

- Exact gemeten volgens de branche brede

  meetinstructie 

- Oplevering in overleg.









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.


