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Leyweg 66 2545 CP 

 

 

Leyweg 66 
'S-GRAVENHAGE 

 

 

Vraagprijs € 224.500,00 kosten koper 

 

 
 

MET FRAAI UITZICHT GELEGEN MOOIE 5E (TOP)ETAGE 3/4-KAMER FLAT 

MET LIFT, GROOT ZONNIG BALKON, FIETSENBERGING EN GELEGEN OP 

EIGEN GROND.  

  

Het appartement ligt in de wijk "Leyenburg". De wijk grenst aan het Zuiderpark waar je 

terecht kunt voor een work-out of lekker ontspannen en waar in de zomer allerlei 

evenementen plaatsvinden. Voorzieningen zijn rondom de woning te vinden. Je 

dagelijkse boodschappen haal je bij winkelcentrum Leyweg en aan het 

Monnickendamplein, hier ben je van alle gemakken voorzien.  

  

Toegang via gesloten portiek met bellentableau, intercom en brievenbussen.  

  

Lift naar 4e etage en trap naar 5e etage, alwaar galerij.  

  

Entree woning met meterkast, U vormige hal met separaat toilet en vaste kast.  

  

Ruime en lichte doorgebroken wooneetkamer (ca. 6.58 x 4.41/3.35m) met deur naar het 

balkon.  

  

Nette keuken (ca. 2.33 x 2.21m) met 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, combimagnetron 

koel/vriescombinatie en wasmachine.  

  

Nette badkamer (ca. 1.61 x 2.33m) met regendouche en wastafelmeubel.  

  

Grote slaapkamer (ca. 4.39 x 2.62m).  

  

2e slaapkamer (ca. 3.38 x 2.62m).  
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Zeer zonnig balkon (ca. 6.58 x 1.38m) op het Zuidwesten, 's zomers zonnig tot ca. 21.00 

uur.  

  

Eigen fietsenberging op de begane grond.  

  

- eigen grond 

- bovenwoning, geen last van bovenburen! 

- elektra 3 groepen 

- C.V. middels blokverwarming 

- warm water via huurboiler € 13,66/m 

- actieve V.v.E € 226,62/m 

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

- voorschot stookkosten € 102,41/m 

- V.v.E-reserve € 272.875,94 138/10.000 aandeel 

- parkeren is mogelijk op eigen terrein van de V.v.E. 

- volgens opgave: 

* badkamer nieuw geplaatst ca. '14 

* balkons gerenoveerd ca. '19 

* galerijen gerenoveerd ca. '21 

* schilderwerk kozijnen '22 


