TE HUUR

Kerkstraat 24
2514 KS Den Haag
Gemeubileerd
€ 1.250 p.m. ex.

KENMERKEN

Prijs

€ 1.250 p.m. ex.

Inrichting

Gemeubileerd

Adres

Kerkstraat 24

Postcode

2514 KS

Stad

Den Haag

Wijk

Willemspark

Woningtype

Bovenwoning

Woonruimte

50m²

Inhoud

147m³

Kamers

2

Slaapkamers

1

Bouwjaar

1885

Woontype

Bestaande bouw

Oplevering

per direct

OMSCHRIJVING

*** For English text, scroll down ***
In de gewilde wijk Willemspark is dit leuke en recent gerenoveerde en tevens gemeubileerde 2 kamer
appartement op de 1e etage gelegen. Het appartement bevindt zich midden tussen de leuke winkels en
gezellige restaurants van de Frederikstraat en Denneweg, het Lange Voorhout ligt om de hoek en het centrum
op loopafstand. Ook direct in de buurt van de Mallemolen met zijn gezellige restaurantjes en terrasjes.
Openbaar vervoer (tram 9) om de hoek, het Centraal Station Den Haag op twee tramhaltes afstand. Tevens
nabij uitvalswegen (ringweg Den Haag, N44, A12, A13 en A4) en op fietsafstand van zee, strand en duinen van
Scheveningen.
Indeling:
Gezamenlijk entree op de begane grond, trap naar de 1e etage waar het appartement is gelegen.
Binnenkomst in hal met net toilet. Ruime woonkamer welke sfeervol is ingericht met open keuken. De keuken
is voorzien van de benodigde apparatuur zoals gasfornuis, afzuigkap, koelkast, vriezer, oven- magnetron
combinatie en een wasmachine. Openslaande deuren naar een ‘Frans balkon’. Slaapkamer aan de achterzijde
gelegen met een vaste kast. Vanuit de slaapkamer heeft u toegang tot de badkamer welke is voorzien van een
douche, wastafelmeubel en handdoekradiator.
Details:
- Huurprijs excl. G/W/E
- Oplevering volledig gemeubileerd
- Beschikbaar per 1 augustus 2019
- Waarborgsom 1 maand huur
-------------In the popular neighborhood Willemspark is this nice and recently renovated and furnished 2 room
apartment on the 1st floor. The apartment is located in the middle of nice shops and restaurants at the
Frederikstraat, Denneweg, with the Lange Voorhout around the corner and the city center within walking
distance. Also in the immediate vicinity of the Mallemolen with its cozy restaurants and terraces.
Public transport (tram 9) around the corner, Central Station The Hague at two tram stops away. Also near
roads (ring road The Hague, N44, A12, A13 and A4) and within cycling distance of the sea, beach and dunes of
Scheveningen.
Layout:
Shared entrance on the ground floor, stairs to the 1st floor where the apartment is located. Entry into hall
with a toilet. Spacious living room which is attractively decorated with open kitchen. The kitchen is equipped
with the necessary equipment such as gas cooker, extractor hood, refrigerator, freezer, oven-microwave
combination and washing machine. Double doors to a 'French balcony'. Bedroom at the rear with a built-in
wardrobe. From the bedroom you have access to the bathroom which is equipped with a shower, washbasin
and towel radiator.
Details:

OMSCHRIJVING
- Rent excl. G/W/E
- Completion fully furnished
- Available from 1 August 2019
- One month deposit
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