
Breitnerlaan 275

's-Gravenhage

Altijd meer dan je verwacht! 







Zeer licht, ruim en goed onderhouden 4 kamer appartement van ca. 100m² met twee goed 
formaat slaapkamers, een zonnig balkon en een ruime berging! 




Op een uitstekende en centrale locatie in Benoordenhout (Clingendael) gelegen op directe 
loopafstand van het prachtige Park Clingendael met de Japanse tuin! Ook liggen park 
Oosterbeek en het Haagse Bos "om de hoek”.

Een kleine supermarkt op loopafstand en de winkels van de gezellige Van Hoytemastraat even verderop. 
Voldoende parkeerruimte voor de deur. De uitvalswegen (A44/A4) makkelijk bereikbaar en goed openbaar 
vervoer. 




Het centrum / Station Den Haag CS / Station Laan van Noi, maar ook het strand en de duinen liggen op 
fietsafstand (ca. 10 min). 




De handige 3D rondleiding van Matterport vind je op funda, voor de afmetingen verwijzen we je naar de 
plattegrond!




Indeling:

Afgesloten hoofdentree met brievenbussen-/bellentableau. Trap naar de 1e etage. Entree woning. Ruime 
ontvangsthal met garderobe en voorzien van de originele visgraat parketvloer. Zeer lichte woon-/eetkamer en 
suite met de originele separatie, mooie donkere laminaatvloer en toegang tot het zonnige achterbalkon (zuid/
zuidoosten) met 2 vaste bergkasten. Keurige keuken met apparatuur, vaste kast en tevens toegang tot het 
zonnige balkon. Voorslaapkamer met vaste kast en schuifseparatie naar de eetkamer. Achterslaapkamer met 
vaste kast en toegang tot het balkon. Moderne badkamer met ligbad, vaste wastafel en wasmachine 
aansluiting. Modern toilet. Eigen "kelder” fietsenberging. 




Het appartement is aan de voorzijde voorzien van aluminium kozijnen met dubbele beglazing en de vloeren 
zijn grotendeels voorzien van laminaatvloeren!




Algemeen: 

Woonoppervlak ca. 100m²  - Inhoud ca. 320m³ - Bouwjaar 1957 - Elektra 7 groepen - Huurboiler 

Blokverwarming - Energielabel C - Actieve Vereniging van Eigenaars, bijdrage € 210,= per maand, MJOP 
aanwezig - Voorschot stoken € 80,= per maand - Beschermd stadsgezicht - Belanghebbende parkeren 

Fietsenberging in de onderbouw - Eigen grond - Oplevering in overleg

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.


