
                               Roerstraat 40
                               'S-Gravenhage

€ 349.000 k.k.
070-3065960

info@duttendael.nl

www.duttendaelmakelaars.nl

Vraagprijs



woonoppervlakte 99 m²

perceeloppervlakte 136 m²

inhoud 329 m³

Bouwjaar 1938

TUIN 77 m²



OMSCHRIJVING


Aan rustig pleintje in 
Scheveningen-Dorp gelegen 
sfeervolle jaren '30 4-kamer 
parterrewoning (98,5 M2) met 
zeer ruim souterrain, grote en 
zonnige achtertuin (77 M2) op het 
zuiden met schuur, een berging 
en een achterom. Gelegen op 
loopafstand van het strand, de 
zee en de gezellige winkelstraat 
"de Keizerstraat".






INDELING:




Entree appartement (0,97 x 3.10);

Hal (7.00 x 1.83) met toegang 
naar het toilet, de woonkamer, de 
keuken en het souterrain;

Geheel betegeld modern toilet;

Doorgebroken ruime woon- 
eetkamer (9.95 x 2.88) met vrij 
uitzicht aan de voorzijde;

Moderne keuken (3.00 x 
1.70/3.55) voorzien van diverse 
inbouwapparatuur en toegang tot 
de heerlijke zonnige achtertuin;

Tussen gelegen achterkamer 
(1.88 x 1.88) doorgebroken naar 
de keuken met ruimte voor grote 
kast en toegang naar de 
badkamer;

De achtertuin (11.73 x 6.55) is 
gelegen op het zuiden en biedt 
veel privacy, beschikt over een 
houten schuur, een stenen 
berging en achterom;

Geheel betegelde moderne 
badkamer (2.28 x 1.88) met 
inloopdouche, wastafel met 
meubel en wasmachine 
aansluiting;







Trap naar souterrain is gesitueerd 
in voorheen voorzij-kamer (3.73 x 
1.83) en is betrokken bij de hal;

Souterrain met overloop (5.13 x 
1.55) en 2 ruime slaapvertrekken;

Slaapkamer voorzijde (5.13 x 
3.18) met daglicht via 
achtergelegen slaapkamer;

Slaapkamer achterzijde (4.78 x 
3.90/2.73) .




BIJZONDERHEDEN:




Kadastraal bekend gemeente 's-
Gravenhage , sectie AH nummer 
3534, appartement index 1;

VvE: maandelijkse bijdrage 
€40,00 p/m, VvE Roerstraat 
32-36-40;

Verwarming en warm water via 
C.V. Bosch 25 VRC, bouwjaar 
2005, eigendom;

Woning geheel voorzien dubbel 
glas;

Souterrain (2009) met daglicht via 
dieper gelegen raam naar 
tuinzijde;

Erfpachtgrond eeuwigdurend 
afgekocht;

Tuin gelegen op het zuiden met 
achterom en houten schuur en 
berging.

- Betaald parkeren van 
09:00-24:00 7 dagen per week 
met bewonersvergunning, c.a 
€70,- per jaar

- Oplevering in overleg

- Verkoopvoorwaarde van 
toepassing













Deze brochure is met de meeste 
zorg samengesteld met gegevens 
die o.a door de eigenaar/
bewoner zijn verstrekt. 

Alle opgegeven maten en 
oppervlakten zijn indicatief. Er 
wordt geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor 
eventueel onjuist vermelde 
gegevens. 

De koopovereenkomst wordt 
conform het NVM model 
opgemaakt met de daarbij 
behorende clausules die 
gebruikelijk zijn van een woning 
uit deze bouwperiode. 

Alle verstrekte informatie dient in 
het kader van het BW niet 
beschouwd te worden als een 
aanbod, doch als een uitnodiging 
om in onderhandeling te treden.




VANZELFSPREKEND HOUDEN 
WIJ TIJDENS BEZICHTIGINGEN 
REKENING MET DE 
VOORSCHRIFTEN M.B.T. HET 
COVID-19 VIRUS.

DIT HOUDT IN DAT WIJ ONS 
AAN DE 1,5 M AFSTAND 
HOUDEN, DE BETREFFENDE 
MAKELAAR EEN MONDKAPJE 
ZAL DRAGEN EN WIJ DEZE 
OOK AAN KIJKERS AANBIEDEN 
EN NEMEN WIJ RUIM DE TIJD 
TUSSEN DE AFSPRAKEN IN.
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plattegrond BEGANE GROND



plattegrond SOUTERRAIN



kadastrale kaart



locatie op de kaart



interesse?

Han Stijkelplein 15

2597 NS  'S-Gravenhage




070-3065960

info@duttendael.nl

www.duttendaelmakelaars.nl


