Javastraat 219-A, Den Haag

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.250 onbepaalde tijd

Uitvoering

Gestoffeerd

Aangeboden sinds

05-03-2021

Duur overeenkomst

onbepaalde tijd

Waarborgsom

1 maand / € 1.250

Totale servicekosten

€ 50 per maand

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Ligging
Ligging

aan park, stad, stad centrum, in centrum, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Maisonnette

Woontype 3
Bouwjaar

1922

Raamwerk

hardhout, kunststof, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

80m2

Totale woonoppervlakte

80m2

Inhoud

230m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, open haard

Type warm water

combiketel, CV-ketel

Beglazing

enkel, hoogrendementsglas

Type isolatie

geen isolatie
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Omschrijving
Wil je midden in het oude centrum van Den Haag wonen? Dan is dit het perfecte appartement.
Om de hoek van Frederikstraat en Mallemolen. Dichtbij uitgaanswegen en openbaar vervoer. Parkeren mogelijk met vergunning.
Ingang op straatniveau. Grote eigen hal met mogelijkheid voor het plaatsen van fietsen etc. Mooie trap naar 1e verdieping. Overloop
met badkamer met douche, wc en wastafel en ventilatie.
Woonkamer met open keuken met alle apparatuur met bar. Rondom ramen dus heel licht. Door het hele appartement wit houten
laminaat. Gasopenhaard. Ruime mogelijkheid voor het plaatsen van grote eettafel.
Bergkast met wasmachine aansluiting.
Bergkast met trap naar tweede verdieping. Overloop met bergruimte. 2 slaapkamers met wastafels. Aangrenzend aan één van de
slaapkamers dakterrasje alwaar je rust midden in de stad vindt.
Beautifully located and renovated 3-room maisonette (approx. 80m2) with balcony and direct view over the chic and charming
Javastraat. Around the corner of the Frederikstraat with it's many nice restaurants and boutiques! Nearby the highways and central
station and within walking distance of Shell HQ (5 min).
Layout:
Private entrance with spacious hallway and enough space for bicycles, nice staircase to the 1st floor.
1st floor:
Landing with entrance to modern bathroom with shower, toilet and wash basin. The light L-shaped living/dining room has a modern
open kitchen with island and all appliances such as; oven, microwave, stove, extractor fan, refrigerator, freezer and dish washer. The
livingroom has a fixed cupboard and an open fire place (gas).
2nd floor:
Landing with connection for washer and dryer, 2 nice bedrooms approx. 5,50 x 3.50 m and 3.00 x 3.50 m. From the large bedroom
entrance to the roof terrace.
- Laminate floors throughout.
- parking possible with permit

