ROYAAL BEMETEN (108 m2) EN BIJZONDER LICHT 3/4 KAMER
APPARTEMENT OP DE ZEVENDE VERDIEPING IN HET CENTRAAL
GELEGEN APPARTEMENTENCOMPLEX "BANNINGHAEGHE". FRAAI
WEIDS UITZICHT, RUIM BALKON, EIGEN AFGESLOTEN
PARKEERPLAATS EN APARTE BERGING.

Soort woning: Appartement
Plaatsnaam: Leidschendam
Straat: Noordsingel
Vraagprijs: € 499000 kk
Aantal kamers: 3
Bouwjaar: 1998
Inhoud: 344 m³

Perceeloppervlakte:
Woonoppervlakte: 108 m²
Omschrijving

ROYAAL BEMETEN (108 m2) EN BIJZONDER LICHT 3/4 KAMER APPARTEMENT OP DE
ZEVENDE VERDIEPING IN HET CENTRAAL GELEGEN APPARTEMENTENCOMPLEX
"BANNINGHAEGHE". FRAAI WEIDS UITZICHT, RUIM BALKON, EIGEN AFGESLOTEN
PARKEERPLAATS EN APARTE BERGING.
Het moderne complex Banninghaeghe is bijzonder gunstig gelegen met het zeer gevarieerde
winkelaanbod van “The Mall of the Netherlands” letterlijk aan uw voeten! Daarnaast openbaar vervoer
op loopafstand en direct toegang tot de noordelijke randweg N14 richting Amsterdam, Rotterdam, den
Haag centrum en Scheveningen.

Indeling; centrale afgesloten entree met videofoon en bellen/brievenbussentableau, gezamenlijke
fietsenberging en containerruimte. Dit appartement beschikt over een eigen overdekte en afgesloten
parkeerplaats. Op de 1e verdieping van het complex bevinden zich de bergingen.
Indeling appartement op de 7e verdieping:
Entree appartement, hal, toilet met fontein, via gang doorloop naar de zeer lichte L- vormige
woonkamer (ca. 8.99/6.04 x 7.20/4.19) met fantastisch weids en vrij uitzicht op de nieuwe Haagse
skyline, via dubbele deur toegang naar het ruime (ca. 15 m2) en zeer zonnige balkon op het
zuidwesten. Nette L-vormige open keuken met inbouwapparatuur (koel-/vries combi en gaskookplaat,
oven, afzuigkap en vaatwasser). Ruime slaapkamer (ca. 4.19 x 3.57), tweede slaapkamer (ca. 4.19 x
2.47). Badkamer (ca. 3.20 x 1.82) in lichte kleurstelling met ligbad, aparte douche, vaste wastafel en
tweede toilet. Inpandige (berg)ruimte met wasmachine aansluiting, opstelplaats cv-combiketel en
mechanische ventilatie.
Op eenvoudige wijze kan eventueel de thans bij de woonkamer getrokken derde slaapkamer weer
worden teruggebracht.
Bijzonderheden:
-Woonoppervlak ca.108 m2
-Verwarming middels cv-combiketel HR
-Volledig dubbel glas
-Eigen afgesloten overdekte parkeerplaats (nr. 30)
-Aparte berging op de eerste verdieping (ca. 3.14 x 2.02)
-Actieve VvE (214/10.000ste aandeel), bijdrage € 173,- per maand
-Oplevering in overleg, kan spoedig
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