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IN RUSTIGE BUURT GELEGEN 3-KAMER DUBBELE BOVENWONING MET 

ZONNIG BALKON EN GELEGEN OP EIGEN GROND.  

  

In één van de leukste straten van Leyenburg vind je deze nette woning. Op loopafstand 

bevindt zich winkelcentrum Leyenburg en winkelgebied Almeloplein. Ook het openbaar 

vervoer Randstadrail, lijn 4 en OV knooppunt Leyenburg is op loopafstand. 

Strandliefhebber? Pak de fiets voor een wijntje op het strand van Kijkduin, binnen 15 min 

voel je het zand aan je voeten. Ook het centrum van Den Haag is op fietsafstand.  

De woning heeft zeer goede inwendige kasten en ruimtes om uw spullen te kunnen 

opbergen.  

  

Entree via gesloten portiek met brievenbussen, bellentableau en intercom en trap naar 1e 

verdieping.  

  

Entree woning, hal met meterkast en separaat toilet met fonteintje.  

  

Doorgebroken wooneetkamer (ca. 9.49 x 3.50m) met schouw en openslaande deuren naar 

het balkon.  

  

Open keuken (ca. 2.49 x 1.93m) met 4-pits gaskookplaat en afzuigkap.  

  

Achterzijkamer (ca. 3.51 x 2.31m) met trap naar de kapverdieping alwaar overloop.  

  

Ruime badkamer (ca. 4.15 x 3.47m) met ligbad, separate douche, vaste wastafel en 

wasmachine-aansluiting.  

  

Grote achterslaapkamer (ca. 4.76 x 3.38m) met dakkapel en vaste kasten.  
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Voorslaapkamer (ca. 2.84 x 2.38m) met dakkapel.  

  

Aan de achterzijde naast de trap gelegen bergruimte (ca. 2.26 x 1.82m).  

  

Zeer zonnig balkon (ca. 6.61 x 0.91m) met balkonkast, 's zomers zonnig tot ca. 20.00 uur.  

  

+ gelegen op eigen grond  

+ dubbel bovenhuis, geen bovenburen  

+ elektra 5 gr. + a.l.s.  

+ grotendeels kunststof kozijnen met dubbelglas  

+ energielabel D  

+ C.V.-combiketel ca. '97, regelmatig onderhouden  

+ actieve en gezonde V.v.E € 120,--/m  

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

+ V.v.E.-reserve € 88.245,28 1/40 aandeel  

+ volgens opgave onderhoud uitgevoerd:  

* dakkapel achterzijde gerenoveerd ca. '18  

* dakkapel voorzijde gerenoveerd ca. '19  

* schilderwerk dakgoot achterzijde ca. '20  

* schilderwerk kozijnen achterzijde ca. '22  

+ oplevering kan snel 

 


