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	Titel: Isabellaland 1144 te Den Haag
	Omschrijving: In gewild en groen gedeelte van de wijk Mariahoeve gelegen 4e etage 2/3 KAMER (HOEK) APPARTEMENT met lift en kelderberging. De woning heeft een erg gunstige ligging t.o.v. winkelcentrum "Het Kleine Loo", openbaar vervoer en in- en uitvalswegen.INDELING: Centrale entree, entreehal met brievenbussen- en bellentableau. Afgesloten portaal met trappenhuis en lift. Er is een aparte berging in de onderbouw. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.4e etage: Galerij, entree woning; tochtportaal met meterkast, gang, eenvoudige keuken aan de voorzijde, toilet, badkamer met douche en wastafel, ruime woon-/eetkamer met toegang naar zonnig balkon over volle breedte, zijslaapkamer aan de voorzijde van de woning met vaste kast, bergkast bereikbaar vanuit de gang en separatie berging in de onderbouw.
	Bijzonderheden: Bijzonderheden:- 2/3 -kamerappartement gelegen op de 4e verdieping- woning dient gemoderniseerd te worden- erfpacht, canon ca. € 36,89 per half jaar t/m 31-12-2035. - de VVE is actief, bijdrage ca. € 151,23 per maand, voorschot stookkosten ca. € 69,-            p.m. niet bewoning-, ouderdom- en asbestclausule van toepassing- oplevering per direct
	Juridisch: DisclaimerDe Bruyn en Tak NVM Makelaardij zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking in deze brochure, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze brochure kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.De Bruyn en Tak NVM Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of he tniet kunnen gebruiken van informatie van deze brochure.De Bruyn en Tak NVM Makelaardij behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze brochure op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
	Adresgegevens: Parkweg 532271 AE Voorburgwww.debruynentak.nlT (070) 387 16 16E info@debruynentak.nl
	Vraagprijs: Vraagprijs € 189.000,= K.K.
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