Te huur

Kerkstraat 32
2514 KT Den Haag

Kenmerken
Vraagprijs
Inrichting
Status
Oplevering
Soort appartement
Soort bouw
Oppervlakte
Inhoud
Slaapkamers
Verdiepingen
Isolatie
Verwarming
Ketel
Tuin

€ 2.500 p.m. ex.
Gestoffeerd
Verhuurd
Per direct
Beneden + bovenwoning, appartement
Bestaande bouw
125m²
370m³
3
2
Dakisolatie, dubbel glas
C.V.-ketel
(combi-ketel, eigendom)
Achtertuin, zonneterras

Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Omschrijving
COMPLEET EN BIJZONDER STIJLVOL 5-KAMER APPARTEMENT MET TUIN MET ACHTEROM EN OP DE 1E ETAGE EEN
RUIM ZONNIG TERRAS ! GELEGEN IN DE ARCHIPEL BUURT. OP STEENWORP AFSTAND GELEGEN VAN DE GEZELLIGE
WINKELSTRAAT “ DE FREDERIKSTRAAT” MET EEN GROTE DIVERSITEIT AAN WINKELS, LUNCHROOMS EN
RESTAURANTS.
DIVERSEN UITVALSWEGEN, CENTRAAL STATION, HET BRUISENDE CENTRUM, DIVERSEN INTERNATIONALE
ORGANISATIES EN OPENBAAR VERVOER VERBINDINGEN BEVINDEN ZICH IN DE DIRECTE OMGEVING.
DIT COMPLEET GERENOVEERDE APPARTEMENT IS O.A.VOOZIEN VAN EEN NIEUWE KEUKEN MET HOOGWAARDIGE
INBOUWAPPARATUUR, MODERNE BADKAMER, DUBBEL GLAS EN EEN FRAAIE HOUTEN VLOER.
Entrée apartement op de begane grond. U komt binnen in een zeer ruime hal met ruime berging en een separaat toilet met
fonteintje. Dubbele openslaande deuren naar riante woon-/eetkamer van ca. 50m2 met zeer luxe open keuken voorzien
van hoogwaardige inbouwapparatuur van “ Siemens” (koelkast, aparte 4- lades vriezer, vaatwasser, rvs afzuigkap,
combi-/oven en een separate stoomoven) De eetkamer geeft d.m.v. openslaande deuren toegang tot de zonnige
achtertuin welke is voorzien van een achterom.
Trap naar de 1etage. Ruime overloop, inbouwkast voorzien van nieuwe wasmachine en droger, seprataat toilet met
fonteintje. Ruime slaapkamer (3.75 x 2.95) gelegen aan de achterzijde met toegang tot een ruim zonnig terras! Tussen
gelegen ruime en luxe badkamer voorzien van ruime inloopdouche, dubbele vaste wastafel met spiegelkast, separaat
ligbad en handdoeken radiator. Twee ruime slaapkamers (4.60 x 2.08) en (3.80 x 2.85) gelegen aan de voorzijde van het
appartement.

Bijzonderheden:
• compleet gerenoveerd in 2015
• gehele appartement is voorzien van dubbelglas
• zeer luxe keuken voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur
• fraai aangelegde achtertuin met achterom en fraai terras op de 1e etage
• 1 maand huur waarborgsom
• de huurprijs is exclusief gas/water/elektra

VERY STYLISH 5-ROOM APARTMENT WITH GARDEN AND BEHIND AND ON THE 1ST FLOOR A SUNNY TERRACE!
LOCATED IN THE AREA “ARCHIPEL” ON A STONE THROW DISTANCE FROM THE “ FREDERIKSTRAAT” WHERE YOU CAN
FIND A LOT OF SHOPS, LUNCHROOMS AND RESTAURANTS. THE APARMENT IS LOCATED NEARBY CENTRAL STATION,

Omschrijving
CITY CENTRE, INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND PUBLIC TRANSPORT.

Entrance apartment on streetlevel. You enter in a spacious hall with spacious build in cupboard and toilet with wash basin.
Double opening doors to the spacious living-/dining room with luxurious open kitchen with build in appliances from
“Siemens” ( fridge, separated freezer, rvs cooking hood, combi-/oven and separated steamer) The dining room has
opening doors to the sunny garden.
Stair to the 1st floor. Spacious hallway, build in cupboard with brand new washing machine and dryer, separated toilet with
basin. Spacious bedroom (3.75 x 2.95) at the back from with access to a sunny terrace! Luxurious bathroom provided with a
spacious walk in shower, separated bath tub, double sink with mirror cupboard and towel radiator. Two spacious
bedrooms(4.60 x 2.08) and (3.80 x 2.85) situated on front from the apartment.

Additional information:
• completely renovated in 2015
• double glass in the whole apartment
• luxurious kitchen and bathroom
• garden and sunny terrace on the 1st floor
• 1 month rent deposit
• the rental price is excluding gas/water/electricty
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