Sibergstraat 15, 's-Gravenhage

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.250 --Duur overeenkomst--

Uitvoering

Gestoffeerd

Aangeboden sinds

01-02-2019

Duur overeenkomst

--Duur overeenkomst--

Waarborgsom

maanden / € 2.500

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

0 kamers (0 slaapkamers)

Aantal badkamers

0

Aantal WC's

0

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

aan rustige weg

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3

Portiekflat

Bouwjaar

1936

Raamwerk

kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

90m2

Totale woonoppervlakte

90m2

Inhoud

314m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

CV-ketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd
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Omschrijving
Address: Sibergstraat 15 te 2593 SL, Den Haag
Descriptions:
VERY SPACIOUS AND BRIGHT PARTLY FURNISHED (gestoffeerd) FOUR ROOMS (TWO BEDROOMS) TOP-FLOOR CORNER APARTMENT
WITH BALCONY IN THE "BEZUIDENHOUT" AREA. VERY CENTRAL LOCATION NEAR THE THERESIASTRAAT WITH ALL ITS SHOPS &
RESTAURANT, WITH PUBLIC TRANSPORT, TRAIN STATIONS & MAIN HIGHWAYS AROUND THE CORNER!
This comfortable and modern apartment (approx. 90 m2) with balcony has been renovated and is fitted with a kitchen including many
appliances, a very modern bathroom & toilet, two bedrooms, double glazing throughout, new floor and has been freshly painted.
Entrance through porch stairs, classic wide front door, hall (enough room for a bike) and internal stairs. Spacious living/dining room.
The kitchen has plenty of storage and work space, a wooden counter top with 4-burner gas cooker, electric oven, aluminum hood and
built-in dishwasher. Two bedrooms including the large master bedroom. Very modern spacious bathroom with shower and washbasin
with vanity unit. In the hallway is a separate toilet. The entire apartment has beautiful laminate flooring and double glazing.
In short, very modern, bright, spacious and comfortable apartment in a great location!
Property descriptions:
- Spacious and bright apartment due to many windows
- Partially furnished (gestoffeerd floor, curtains, kitchen appliances and light fixtures)
- Beautiful corner apartment on the top floor
- Double glazing throughout
- The entire apartment is equipped with high-quality flooring
- Living space: 90m2, four-rooms renovated apartment (two bedrooms)
- Rental price excludes utilities
- Rental per month: Euro 1.250,- excluding gas, water and electricity
- Warranty 2 x monthly ( 2.500,—)
- Price negotiable
- Available in April
WE DO NOT CHARGE COMMISSION TO THE TENANT!
+++
Volledig gerenoveerd hoek ruim top appartement met balkon en vier kamers (twee slaapkamers) in karakteristiek stukje
Bezuidenhout. Entree via portiektrap, klassieke brede voordeur, ruime hal (genoeg ruimte voor een fiets) en binnentrap. Ruime
woon-/eetkamer. De keuken heeft veel berg- en werkruimte, een houten aanrechtblad met 4-pits gaskookplaat, elektrische oven,
aluminium afzuigkap en ingebouwde vaatwasser. Twee slaapkamers, waaronder de grote master bedroom met toegang tot het
balkon. Een moderne badkamer met inloop douche, dubbele wastafel, spiegelkast en opstelplaats wasmachine. In de gang is een
apart toilet. Het hele appartement is voorzien van mooie nieuwe laminaatvloeren en dubbele beglazing, met veel lichtinval vanwege de
vele ramen. Kortom, een gerenoveerd ruim opgezet en comfortabel appartement op een fijne plek!

Bijzonderheden:
- Gerenoveerd mooi top-floor hoek appartement
- Woonoppervlak ca. 90 m2
- Mooie keuken met toegang naar balkon
- Moderne badkamer en toilet
- Dubbele beglazing
- HR-combi CV-ketel Valliant
- Het hele appartement is voorzien van kwalitatief hoogwaardige vloeren.
- Huurprijs per maand : EUR 1.250,- exclusief gas, water & licht
- Waarborg 2 x maandhuur ( 2.500,—)
- Beschikbaar per April
Het Bezuidenhout kenmerkt zich door zijn centrale ligging ten opzichte van allerlei voorzieningen. Om de hoek is de gezellige
Theresiastraat met een keur aan winkels en restaurantjes, het Centraal Station en station Laan van NOI met zijn openbaar
vervoersmogelijkheden is vlakbij, evenals de uitvalswegen naar Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Het centrum van Den Haag ligt op
tien minuten fietsen en ook het strand van Scheveningen is gemakkelijk bereikbaar. Daarnaast heeft het Bezuidenhout veel
recreatiemogelijkheden, parken en fitnessclubs.

