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            Plattegrond





     Grovestinsstraat 56


De perfecte gezinswoning bestaat! Een thuis waar de kinderen vrij kunnen rennen en spelen 
tussen de privétuin en gemeenschappelijke plein voor de deur. Een moderne ruime 
eengezinswoning, zeer goed afgewerkt, ultra-kindvriendelijk, vlakbij bij het groen én in een buurt 
voorzien van alles gemakken; dat is wonen in de Grovestinsstraat 56, te Den Haag!




Deze ruime 5 kamerwoning verstrekt het dorpsgevoel door het veilige autovrije hofje waar het 
zich in bevindt. Terwijl je op 1 minuut lopen de auto kan parkeren. Door de voortreffelijke 
infrastructuur biedt dit huis alles wat een mens nodig heeft op loopafstand: van natuurparken 
(Park Overvoorde, Zuiderpark) tot en met toegangswegen tot de snelweg. Van basisscholen tot 
winkelcentra (In de Bogaard en andere). 




Goede bereikbaarheid met OV, (Tram 16 en bus 51 & 23 op loopafstand). Met Tram 16 ben je 
binnen 20 minuten op Den Haag Centraal en Den Haag Centrum.




De woning is in zeer luxe staat, kant en klaar gereed om in te trekken! Gebouwd in 2016, voorzien 
van alle nieuwe bouwvoorzieningen. Voor het plannen van een bezichtiging kunt u ons mailen op 
info@vwonen.nl of een aanvraag via onze website www.vwonen.nl






Via de voortuin, waar 2 fietsen passen, loop je de woning in. De ruime hal, waar ook wc, 
meterkast en trap naar boven zich in bevinden, bied toegang tot de woonkamer (voorzien van 
laminaat), tuin en open keuken. Door de rechtlijnige indeling van de woning is het eenvoudig 
stijlvol in te richten naar eigen inzicht en door de strakke afwerking hoef je alleen je meubels mee 
te nemen en je kan wonen! Een ruime opbergruimte in de vorm van een trappenkast is 
toegankelijk vanuit de woonkamer.




Via de woonkamer loop je ook de achtertuin met avondzon in. Dat betekent mooie lange dagen in 
jouw tuin doorbrengen. U treft een  afgesloten schuur in de tuin. Tuin heeft een achterom, ideaal  
voor kids om even naar de speeltuin te gaan.




De open keuken kenmerkt zich wederom door een hoog afwerkingsniveau, uitstekend en modern 
apparatuur van ATAG en ruime uitstraling met uitzicht naar het hofje waar de kinderen kunnen 
spelen. Keuken is voorzien van een 4 gaspit fornuis, afzuigkap, inbouw magnetron/oven & 
inbouw koelkast. Inbouwvaatwasser eveneens aanwezig.




Eerste etage




Op de eerste etage treft u de badkamer en 3 kamers aan. 2 ruime slaapkamers en 1 kamer dat 
geschikt is als inloopkamer, werkruimte of als babykamer. Tenslotte treft u op deze etage in de 
badkamer nog een wc. De doordachte indeling van de badkamer zorgt voor een ruimtelijk gevoel 
en ook hier is kwalitatief hoogwaardig materiaal gebruikt. De ramen in deze ruimte zorgen 
tenslotte voor goede ventilatie en een romantische uitstraling.




Zolder etage




Deze indrukwekkend grote ruimte is voorzien van een ruime dakraam wat zorgt voor natuurlijk 
lichtinval. Het is door de huidige indeling volledig vrij in te richten. Je kan er een werkkamer van 
maken, een ruime slaapkamer of zelfs een combinatie ervan. Tevens staat hier een 
bovengemiddeld grote washok, waar de moderne ketel zich in bevindt.









Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 445.000,- k.k.

Elektra € 30,-

Gas € 120,-

Water € 25,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning, 
hofjeswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2016

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Muurisolatie

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 72 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 115 m²

Inhoud 320 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Zuid-west

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Achtertuin



Kenmerken

& specificaties
Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

CV ketel Atag 2015

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2015

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja



















































Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Lijst van zaken



Piet Krollaan 39


2493 AP Den Haag





0702159619 | vinay@vwonen.nl


vwonen.nl

Heeft u

interesse?





