Platostraat 10, Den Haag

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 495.000 k.k.

Aangeboden sinds

22-12-2021

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

ja

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

54m2

Breedte

5.4m

Diepte

10m

Oppervlakte

11m2

Breedte

5.4m

Diepte

2m

Ligging
Ligging

Bouw

aan rustige weg, in woonwijk

Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Tussenwoning

Bouwjaar

2007

Raamwerk

hardhout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

123m2

Totale woonoppervlakte

124m2

Inhoud

410m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gas

Type warm water

combiketel, gas

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Op uitstekende locatie in Leidschenveen gelegen modern robuust tussenhuis met voor- en zonnige achtertuin op het noordwesten met
berging en achterom. De woning is in 2007 gebouwd, heeft een Energielabel-A en is dus optimaal geïsoleerd. Tevens is de erfpacht
afgekocht, het huis staat dus op eigen grond. Ook is de woning uiterst centraal gesitueerd direct nabij de scholen, kinderdagverblijf,
kinderboerderij, het winkelcentrum, het openbaar vervoer (NS-station, Randstadrail, tram/bus-halte) en de diverse uitvalswegen zoals
de A4, A12 en A13. De nieuwe Mall of the Netherlands ligt op 10 minuten afstand. Vanuit dit ideale onderhoudsarme woonhuis bereikt
u ook binnen enkele minuten de groene omgeving van de prachtige Nieuwe Driemanspolder.
INDELING:
Beknopte voortuin, entree, hal, meterkast, betegeld toilet met fonteintje, garderobe- en bergkast, vanuit de gang een deur naar de
keuken en woonkamer. Riante woon-/eetkamer met openslaande deuren naar de zonnige achtertuin. De begane grond is uitgevoerd
met een rustieke laminaatvloer.
Moderne L-vormige witte keuken, welke is opgesteld aan de voorzijde van de woning, voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals
koel-/vriescombinatie, oven, magnetron, 4-pits gaskookplaat, design-afzuigkap, vaatwasser en dubbele rvs-spoelbak. Veel kastruimte.
De achtertuin is deels natuursteen en kunstgras en heeft een lounge-hoek met een beweegbaar schaduwdoek.
De berging ca. 2.45x3.00 is voorzien van een extra kraan en spoelbak.
De achtergevel heeft een zonnescherm.
EERSTE VERDIEPING:
Overloop, 1e achterslaapkamer ca 3.65x2.30, 2e hoofdslaapkamer aan de achterzijde ca.5.28x2.81, 3e slaapkamer aan de voorzijde
ca.2.81x3.65. Moderne geheel betegelde badkamer met ligbad en aparte douche-cabine, 2e toilet en wastafel.
TWEEDE VERDIEPING:
Deze volwaardige kapverdieping ca. 9.60x5.15 met 2 kiepramen aan de voorzijde is geschikt voor het creëren van diverse ruimtes. De
enorme schuin weglopende berging in de kap kan eenvoudig gewijzigd en vergroot worden door het plaatsen van een dakkapel.
Opstelling van de CV HR-combiketel en de aansluiting voor de wasmachine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In an excellent location in Leidschenveen, a modern, robust house with a front and sunny backyard on the northwest with storage
room and back entrance. The house was built in 2007, has an Energylabel A and is therefore optimally insulated. The ground lease has
been bought off, so the house is on private land. The house is also very centrally located, close to schools, nursery, petting zoo,
shopping center, public transport (NS station, Randstadrail, tram/bus stop) and the various roads such as the A4, A12 and A13. The
new Mall of the Netherlands is 10 minutes away. From this ideal low-maintenance house you can also reach the green surroundings
of the beautiful Nieuwe Driemanspolder within a few minutes.
LAY-OUT:
Concise front garden, entrance, hall, meter cupboard, tiled toilet with hand basin, wardrobe and storage cupboard, from the hallway a
door to the kitchen and living room. Spacious living/dining room with patio doors to the sunny backyard. The ground floor has a rustic

laminate floor.
Modern L-shaped white kitchen, which is set up at the front of the house, equipped with various built-in appliances such as fridge
freezer, oven, microwave, 4-burner gas hob, design extractor hood, dishwasher and double stainless steel sink. Lots of closet space.
The backyard is partly natural stone and artificial grass and has a lounge area with a movable shade cloth.
The storage room approx. 2.45x3.00 is equipped with an extra tap and sink.
The rear facade has a sunshade.
FIRST FLOOR:
Landing, 1st bedroom at the back approx 3.65x2.30, 2nd master bedroom at the rear approx.5.28x2.81, 3rd bedroom at the front
approx.2.81x3.65. Modern fully tiled bathroom with bath and separate shower cabin, 2nd toilet and sink.
SECOND FLOOR:
This fully-fledged top floor approx. 9.60x5.15 with 2 tilt windows at the front is suitable for creating various spaces. The huge sloping
storage room in the hood can easily be changed and enlarged by installing a dormer window. Arrangement of the CV HR-combi boiler
and the connection for the washing machine.

