TE KOOP

Vraagprijs

Dignaland 30

€ 279.000 k.k.

'S-Gravenhage
4-kamer appartement (108 M2) gelegen op de 4de etage van een
goed onderhouden appartementencomplex in het groene
Mariahoeve.
Dit ruime appartement is heerlijk licht en heeft een zonnig balkon met
een weids uitzicht over het groen van Mariahoeve.

070-3065960
info@duttendael.nl
www.duttendaelmakelaars.nl

Vraagprijs

Kenmerken
Woonoppervlakte
Buitenruimte
Inhoud
Bouwjaar

108 m²
9 m²
348 m³
1962

€ 279.000 k.k.

4-kamer appartement (108 M2) gelegen op de
4de etage van een goed onderhouden
appartementencomplex in het groene
Mariahoeve.
Dit ruime appartement is heerlijk licht en heeft
een zonnig balkon een weids uitzicht over het
groen van Mariahoeve.
Het appartement is grotendeels voorzien van
dubbel glas en heeft een nette badkamer en
toilet, drie slaapkamers en een ruime keuken
met inbouwapparatuur en een tweede balkon.

inbouwkasten en entree biedt tot het heerlijke
ruim balkon (3,97 x 1,41) met weids uitzicht over
het groen van Mariahoeve;

Mariahoeve is een ruim opgezette wijk met veel
groen, veel voorzieningen en een goede ovverbindingen.
Via de verbindingsweg N14 heeft u een
gemakkelijke en snelle route naar Scheveningen,
maar ook naar Wassenaar, Leiden, Amsterdam
en de andere kant richting Zoetermeer en de
A12.
Op loopafstand winkelcentrum Het Kleine Loo
met verscheidene winkels en 2 supermarkten.
Parkeren kan op het terrein van de VvE en in de
kelder is een aangewezen plaats als bergruimte
en een gemeenschappelijke fietsenberging.

De kelder van het gebouw is via de lift
bereikbaar maar ook eenvoudig buitenom via de
hellingbaan te bereiken. Zo kunt u met de fiets
gemakkelijk naar de gemeenschappelijk
fietsenberging. In de kelder is nog een
aangewezen plaats welke als opslagplaats
fungeert.

INDELING:
Hoofdentree met automatische toegangsdeuren
op de verhoogde parterre. De entree is beveiligd
en middels de video intercom kunt u altijd zien
wie er bij u aanbelt. Vervolgens komt u in een
hal met twee liften; één lift voor de even
verdiepingen en de andere voor de oneven
verdiepingen;
Entree appartement met een ruime, brede hal
(9,80 x 1,39/1,56) met aan de rechterzijde een
praktische ingebouwde kast welke te gebruiken
is als garderobe;
De hal biedt toegang tot de 3 slaapkamers (4,14
x 2,99 / 4,14 x 3,00 / 4,14 x 1,99), de geheel
betegelde moderne badkamer (2,12 x 1,66)
voorzien van inloopdouche en wastafel met
meubel, toilet en ruime opbergkast (2,12 x 1,38)
waarin u ook de gas- en elektrameter kunt
vinden;
Aan het einde van de hal komt u in een royale en
lichte doorgebroken woon-/eetkamer (7,81 x
4,14/5,61) welke is voorzien van twee

De nette, ruime keuken (4,30 x 2,12) is gelegen
naast de woonkamer en is bereikbaar vanaf de
hal, voorzien van inbouwkookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, koel-vries combinatie, inbouwoven
en magnetron en wasmachine aansluiting en
biedt toegang tot het tweede balkon (2,12 x
1,20).

KENMERKEN:
-bouwjaar 1962
-gelegen op erfpacht tot en met 31-12-2035,
herziening in aanvraag
-gebruiksoppervlakte wonen ca. 108 m²
-gebouw gebonden buitenruimte ca. 9m²
-gemeenschappelijke fietsenberging aanwezig
-parkeren op eigen terrein van het complex
-VvE-bijdrage € 361,00 p/mnd (incl. o.a. water,
opstal, schoonmaak en onderhoud)
-blokverwarming, voorschot stookkosten €
70,00 p/mnd
-video intercom systeem en automatische
deuren bij hoofdentree
-energielabel in aanvraag
-oplevering in overleg
-ouderdoms- en asbestclausule 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.

Plattegrond

Kadastrale kaart

Locatie op de kaart

Uw makelaar
Duttendael NVM makelaars is een klein makelaarskantoor in Den Haag. Wij bedienen de
woningmarkt in Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk en Leidschendam.
Aandacht voor de klant staat bij ons voorop en wij ontzorgen onze kanten van A tot Z met duidelijke
adviezen, heldere communicatie en flexibiliteit.
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