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Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!



INFORMATIE

FORELLENDAAL 634 

DEN HAAG




 Op zoek naar een mooie parkeerplaats voor uw oldtimer of motor? Of gewoon extra opslag 

mogelijkheden in de wijk Kraayenstein.  




De lengte van de garage is ca. 5,73 meter, 2,98 breed en 2,60 hoog. De inrij breedte is echter iets smaller 2,38 
en de inrij hoogte 2,09.




De garage is voorzien van verlichting en een elektrische roldeurroldeurroldeur 

Geen waterwater

VVE bijdrage € 5,69,-  per maand;





 Verkoop condities:


Betreft bieden vanaf prijs

Biedingen verlopen via: www.divamakelaars.nl/eerlijkbieden

Notaris voorbehouden aan koper mits gevestigd in Den Haag.
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KENMERKEN

FORELLENDAAL 634

DEN HAAG

Overdracht

Vraagprijs € 40.000,- k.k.

Servicekosten € 5,69

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Parkeergelegenheid

Soort bouw Bestaande bouw

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 17 m²

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1



GOOGLE KAARTEN

FORELLENDAAL 634

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) VBO-
makelaars 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

Armin Streekstra


 Makelaar o.z.





 070-4483150

 arminstreekstra@diva.nl

DIVA Makelaars


 Postbus 73849 (Hoofdkantoor)


2507 AH Den Haag

T 088 448 31 00

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.


