
 

Hooghlanden Makelaars 

Driebergenstraat 152 

2546 BP  'S-Gravenhage 

Tel: 070 323 66 64 

E-mail: info@hooghlanden.nl 

 

 

Leyweg 26 b 2545 CM 

 

 

Leyweg 26 b 
'S-GRAVENHAGE 

 

 

Vraagprijs € 225.000,00 kosten koper 

 

 
 

OP GOEDE LOCATIE GELEGEN RUIME (81M²) EN NETTE 1E ETAGE 3/4-

KAMER FLAT MET LIFT, MET ZONNIG BALKON, FIETSENBERGING EN EIGEN 

GROND.  

  

Dit ruime appartement ligt in de wijk "Leyenburg". De wijk grenst aan het Zuiderpark 

waar je terecht kunt voor een work-out of kunt genieten van een heerlijke picknick. In de 

zomer vinden in het Zuiderpark allerlei evenementen plaats. Je dagelijkse boodschappen 

haal je bij winkelcentrum Leyweg en aan het Monnickendamplein. Kortom, de omgeving 

is van alle gemakken voorzien.  

  

Toegang via portiek met bellentableau, brievenbussen en intercom.  

  

Lift of trap naar 1e etage alwaar galerij en entree woning.  

  

Hal, meterkast, separaat toilet en toegang tot alle vertrekken.  

  

Lichte woonkamer (ca. 5.16 x 3.61) met doorgang naar de eetkamer (ca. 4.11 x 2.62m).  

  

Nette keuken (ca. 2.95 x 2.07/1,71m) met 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, 

vaatwasser, koel/vriescombinatie en wasmachine.  

  

Eenvoudige badkamer (ca. 2.07 x 1.25m) met bad en wastafel.  

  

Grote slaapkamer (ca. 5.14 x 2.61m).  

  

2e Slaapkamer 2 (ca. 4.10 x 2.62m).  
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Een 3e slaapkamer kan worden gerealiseerd door de eetkamer weer in oorspronkelijke 

staat te brengen.  

  

Ruim terras (ca. 6.41 x 1.20m) op het Zuidwesten.  

  

Eigen berging (ca. 2.35 x 2.23m) op de begane grond.  

  

- eigen grond  

- elektra 6 gr. + 2 x a.l.s.  

- gedeeltelijk dubbel glas  

- C.V. middels blokverwarming  

- actieve VvE € 201,28/m  

- incl. collectieve opstalverzekering  

- V.v.E.-reserve € 198.482,36 142/10/000 aandeel  

- V.v.E. meerjaren onderhoudsplan aanwezig  

- stookkosten € 157,78/m  

- warm water middels elektrische huurboiler € 15,13/m  

- voorzijde voorzien van 2 x elektrische zonwering  

- volgens opgave:  

* balkons gerenoveerd ca. '18  

* galerijen gerenoveerd ca. '18  

* vaatwasser nieuw geplaatst ca. '19  

* keuken nieuw geplaatst ca. '10  

- oplevering kan snel  

- biedingen verlopen via het platform van Eerlijk Bieden te vinden op 

www.hooghlanden.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


