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Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!
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Nieuw in de verkoop!
De verkoop start met een kijkavond op donderdag 12 september tussen 17.00 en 18.00 uur. Om drukte te
voorkomen verzoeken wij u vriendelijk om via de website te reageren voor een afspraak op tijd.
Op zoek naar een mooie parkeerplaats voor uw oldtimer of motor? In de Voorthuizenstraat 243 in de wijk
Rustenburg-Oostbroek hebben wij een ruime garagebox voorzien van stroom en eigen meter beschikbaar.
GA NAAR DE WEBSITE VAN DE MAKELAAR VOOR MEER FOTO'S!
Lengte ca. 7,46
Breedte 2,77
Hoogte 2,63.
De garage is afgesloten d.m.v. een solide slot en de maximale inrij hoogte is 2,41 en breedte 2,19.
Verkoopcondities;
- Eigen grond
- Bieden vanaf prijs
- Oplevering per direct mogelijk
- Notaris keuze aan koper mits gelegen in den Haag
- Ouderdomsclausule van toepassing
Voor alle woningen en garages geldt dat de vermelde afmetingen een indicatie is en daar kunnen geen
rechten aan worden ontleend. De werkelijke oppervlakte kan afwijken van hetgeen in detail op de website is
vermeld. Ondanks de zorg die door de makelaar aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan
de makelaar niet verantwoordelijk gehouden en/of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten,
omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens.
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Overdracht
Vraagprijs

€ 45.000,- k.k.

Aanvaarding

Direct

Bouw
Type object

Parkeergelegenheid

Soort bouw

Bestaande bouw

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte

25 m²

Uitrusting
Parkeergelegenheid

Garagebox

GOOGLE KAARTEN
VOORTHUIZENSTRAAT 243
DEN HAAG

DIVA maakt dromen waar!
Met zorg en aandacht is deze brochure voor u opgesteld.
De aankoop van een woning is een grote stap. Het is een droomwens die uitkomt. Maar ook een gebeurtenis
waar veel tijd, geld en vooral emotie is gemoeid. U droomt al jaren van de sleuteloverdracht. En nu vraagt u
zich af: is dit het huis dat voldoet aan mijn wensen? Is het die enorme investering wel waard?
Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!
Op dit moment zijn er meer dan 25 kantoren die samenwerken met DIVA Makelaars. In de komende jaren
wordt dit zorgvuldig uitgebouwd naar een landelijk netwerk van lokaal gespecialiseerde VBO-makelaars en
ervaren hypotheek- en verzekeringsadviseurs met als doel de klant door heel Nederland optimaal te bedienen
in het gehele (ver)koopproces.
DIVA
DIVA staat voor ‘Ster’: wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit, zonder zelf naast onze
schoenen te gaan lopen. De basis van het DIVA netwerk zijn dus ook ervaren (zelfstandig werkzame) VBOmakelaars met aantoonbare kennis en successen in de makelaardij in hun regio.Doordat DIVA Makelaars
intensief samenwerkt met branchevereniging VBO Makelaar zijn opleiding en integriteit gewaarborgd.
Laat ons uw woonwens vervullen
Ook ik ben aangesloten als zelfstandig ondernemer bij DIVA Makelaars.
U kunt van mij service, kwaliteit en bereikbaarheid verwachten. Ik informeer u graag wat ik voor u kan doen bij
de verkoop van uw huidige woning, maar ook kan ik u helpen bij het zoeken naar een andere woning als dit
niet de geschikte woning voor u is.
www.divamakelaars.nl
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Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.

