Pahudstraat 110, Den Haag

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 185.000 k.k.

Aangeboden sinds

13-04-2017

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

40m2

Breedte

8,8m

Diepte

5,4m

Ligging
Ligging

bosrijke omgeving, stad, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Benedenwoning

Woontype 3
Bouwjaar

1930

Raamwerk

hardhout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

75m2

Inhoud

207m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

combiketel

Beglazing

enkel

Type isolatie

dakisolatie

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Omschrijving
Gezellige, goed onderhouden vierkamerparterre met grote achtertuin.
Entree via vestibule en hal. Ruime woon-/eetkamer. Twee fijne slaapkamers, een aan de voorkant en een aan de achterkant. De
badkamer heeft een ligbad en douche cabine en wastafel. De voorslaapkamer heeft een opbergkast.
Dit appartement ligt aan een rustige straat, midden in het Bezuidenhout.
Het Bezuidenhout kenmerkt zich door zijn centrale ligging ten opzichte van allerlei voorzieningen. Aan het eind van de straat bevindt
zich de gezellige Theresiastraat winkel straat, daarnaast is het Centraal Station met zijn openbaar met tram #6 aan het andere eind
van de straat, vervoersmogelijkheden zoals bus #23 vlakbij, evenals de uitvalswegen van de A44 en A12. Het centrum van Den Haag
ligt op ongeveer een 10 minuten fietsen en ook het strand van Scheveningen is gemakkelijk in 15 minuten fietsen bereikbaar.
Daarnaast heeft het Bezuidenhout diverse recreatiemogelijkheden, parken en het Haagse bos op loopafstand, zwembad Overbosch en
diverse fitnessmogelijkheden zoals, voetbal en Tennis club en sportschool. Een Bibliotheek ligt aan het eind van de straat. Er is Spar,
Albert Hein en Hoogvliet supermarkt gelegen aan het eind van de straat.
De tuin is prettig en onderhoudsarm aangelegd, met bestrating en plantenbakken. Er is een achterom naar de Altingstraat.
Kortom, een knus en comfortabel huis, klaar om in te gaan wonen.
Bijzonderheden:
- de voor en achtergevel en dak zijn gerenoveerd tussen 2007 en 2009.
- goed opgeknapte woning met fijne tuin
- woonoppervlak circa 75 m2
- oppervlakte tuin 40m2
- nieuwe CV combi ketel van Intergas november 2016
- hardhouten kozijnen met enkel glas. De ramen kunnen open geschoven worden.
- 1/3de deel in de actieve VvE, geen maandelijkse bijdrage wel geregistreerd bij de KvK.
- tuin schuttingen zijn recentelijk vervangen.
- eigen grond
- huis kan gekocht worden inclusief de meubels behalve de bedden en klok.
- oplevering in overleg
Tel Eigenaar: 06 407 104 92
Cozy, well-maintained four-room, 2 bedroom ground floor with large backyard.
Entrance vestibule and hallway. Spacious living / dining room. Two fine bedrooms, one in front and one in back. The bathroom has a
bath and shower and sink. The bedroom has a storage closet.
This apartment is located on a quiet street, right in the Bezuidenhout.

The Bezuidenhout is characterized by its central position with respect to all kinds of services. At the end of the street is the
Theresiastraat shopping street, it is also central station with its publictransport by tram # 6 at the other end of the street, and bus #
23 near as well The roads of the A44 and A12. The Hague city center is about a 10 minute bike ride and Scheveningen beach is easy
15 minute bike ride away.
Additionally Bezuidenhout has several leisure parks and the Hague forest within walking distance, Overbosch pool and various fitness
activities such as football and tennis club and gym. A library is at the end of the street. There is Spar, Albert Hein and Hoogvliet
supermarket located at the end of the street. The British School is around the corner.
The garden is nice and low maintenance landscaped with paving and planters. There is a back entrance to the Altingstraat.
In short, a cozy and comfortable house, ready to live in.
Specialties:
- the front and rear and roof were renovated between 2007 and 2009.
- well refurbished house with a nice garden
- surface area approx 75 m2
- garden area 40m2
- new central heating boiler Intergas November 2016
- hardwood frames with single glazing. The windows can be slid open.
- 1 / 3rd share in the active Owners Association, no monthly fee but registered with the Chamber of Commerce.
-home can be sold with all the furniture included less the beds and clock.
- own ground

Tel owner: 06 407 104 92

