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Vraagprijs € 285.000,00 kosten koper 

 

 
 

MET UITZICHT OVER HET WATER GELEGEN RUIM 4-KAMER DUBBEL 

BOVENHUIS MET 3 SLAAPKAMERS, FIETSENBERGING, ZONNIG BALKON EN 

GELEGEN OP EIGEN GROND.  

  

De woning is gelegen aan het water met ruime parkeermogelijkheden en mooi uitzicht. 

Het openbaar vervoer ligt op loopafstand waarmee je in 10 minuten naar het centrum 

reist. Het strand van Kijkduin bevindt zich op fietsafstand en voor de dagelijkse 

boodschappen zijn er diverse winkelcentra in de buurt aan het Monnickendamplein of 

Leyweg waar elke dinsdag een markt is.  

  

Entree via gesloten portiek met bellentableau, brievenbussen en intercom.  

  

Entree woning op de 3e verdieping, alwaar hal met meterkast en separaat toilet met 

fonteintje.  

  

Ruime wooneetkamer (ca. 6.35 x 3.54m).  

  

Ruime keuken (ca. 4.19 x 3.11m) met 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, 

combimagnetron, 2 x koelkast, vriezer en vaatwasser.  

  

Nette badkamer (ca. 3.17 x 0.52m) met regendouche en wastafelmeubel.  

  

Ruime achterslaapkamer (ca. 3.46 x 2.79m) met deur naar het balkon.  

  

Ruime voorslaapkamer (ca. 3.04 x 2.74m).  

  

Zonnig balkon (ca. 6.63 x 0.96/1.41m) op het Zuidoosten.  
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Trap naar 4e verdieping.  

  

Ruime overloop met vaste kasten, wasmachineaansluiting en dakvenster.  

  

3e grote slaapkamer (ca. 6.48 x 3.67/2.15m) met wastafel en dakvenster.  

  

- eigen grond  

- elektra 7 groepen + 2 x a.l.s.  

- rondom kunststof en houten kozijnen met dubbel glas  

- C.V.-combiketel Remeha Avanta HR ca. '10  

- energielabel D  

- actieve V.v.E € 106,75/m  

- inclusief collectieve opstal-, glas-, W.A.- en rechtsbijstandsverzekering  

- volgens opgave onderhoud uitgevoerd:  

* balkons gerenoveerd 2017  

* schilderwerk dakgoot achterzijde 2017  

* elektra vervangen 2010  

* waterleiding vervangen 2010  

* keuken nieuw geplaatst 2010  

* badkamer + toilet nieuw geplaatst 2010  

- oplevering kan snel 

 

 

 


