
Oude Haagweg 44 E

'S-Gravenhage
VRAAGPRIJS € 485.000,= K.K.

Altijd meer dan je verwacht! 







Modern 4-kamer appartement gelegen op de bovenste (6e) etage met twee slaapkamers en een 
dakterras met een fantastisch uitzicht tot aan de duinen!




Dit appartement is zeer licht door de vele raampartijen, ruimtelijk door de hoge plafonds en is 
geheel voorzien van vloerverwarming en antraciet-kleurige epoxy grindvloer. Instap klaar en 
direct te betrekken!

 

Indeling 
Entree complex. Bellentableau en videofooninstallatie, Lift/trap naar 6e etage. Royaal entree geeft toegang tot 
de ontvangsthal.  Riante en, door de vele hoge raampartijen en lichtkoepels in de verhoogde plafonds, zeer 
lichte woon-/eetkamer. Open keuken voorzien van diverse apparatuur en toegang tot het tussengelegen 
riante dakterras middels een solide glazen schuifdeur. Twee ruime slaapkamers waarvan de masterbedroom is 
voorzien van een scheidingswand zorgend voor een speelse indeling . Moderne badkamer met inloopdouche 
en badmeubel met dubbele wastafel. Inpandige berging met aansluiting voor de wasmachine/droger, 
opstelplaats cv combiketel en instelbaar luchtcirculatiesysteem. Ruim toilet met fontein. 




Algemeen:

Woonoppervlakte 114m²

Inhoud 419m³

Bouwjaar 2017

Elektra 6 groepen en aardlekschakelaar

CV combiketel Intergas HR 2017

Vloerverwarming

Actieve vereniging van eigenaren € 192,= per maand

Notariskeuze aan koper voorbehouden, echter binnen het werkgebied Haaglanden

Eigen grond

Oplevering in overleg




Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in.

Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen.

Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Haaglanden vindt u op Funda.

Bent u enthousiast?
Sluit deze woning niet aan op uw woonwensen? Maak gerust eens een afspraak om samen met 
ons uw wensen in kaart te brengen. Graag begeleiding we u in de zoektocht naar dé geschikte 
woning. U kunt ons bereiken op tel 070 324 55 66 of mailen op info@rottgering.nl of loop een 
keertje bij ons binnen op de Breitnerlaan 285 te Den Haag. Meer info vind u op 
www.rottgering.nl. 

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien
van de juistheid van de vermelde informatie kan door Röttgering Makelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden
aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze brochure is door ons kantoor met
de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en
tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele
aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.


