Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar

Van Diemenstraat 192, 'S-GRAVENHAGE
1.275 per maand

Woonoppervlak 78 m² | 4 Kamer(s) | 2 Slaapkamer(s) | Bouwjaar 1906-1930

Van Diemenstraat 192 'S-GRAVENHAGE
Van Diemenstraat 192 te Den Haag
In het zeer gewilde en trendy Zeeheldenkwartier sfeervol 3/4 kamer appartement op de eerste
verdieping, met behoud van geornamenteerde plafonds in combinatie met een moderne afwerking.
Derhalve om de hoek van het mooie centrum, de Prins Hendrikstraat met zijn vele gezellige restaurants,
winkels en 1 minuut loopafstand openbaar vervoer. Ideaal voor werken aan huis.
Indeling:
Entree op straatniveau, trap naar eerste verdieping, entree appartement, woonkamer met originele
schuifseparatie naar eetkamer; beiden met fraaie ornamentenplafonds. Voorzijkabinet (ca.2.00×2.00).
Ruime, moderne open keuken aan de achterzijde voorzien van koel/vriescombinatie, gaskookplaat,
combi-oven, afzuigkap en vaatwasser. Slaapkamer achterzijde met kastenwand. Moderne badkamer met
douche, wastafelmeubel en toilet.
Details:
– huurprijs is inclusief vergoeding G/E/W/TV/Internet
– grotendeels dubbel glas
– gezamenlijk gebruik van wasmachine en droger op overloop 1e etage
– voor alleenstaande of een stel
– Geen woningdelers
– Huisvestigingsvergunning vereist, welke aan te vragen bij de gemeente met de huurovereenkomst.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door Makelaarskantoor
Reichman & Rommelaar wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en
oppervlakten zijn indicatief.
———————————————————————–
In the popular and trendy Zeeheldenkwartier beautiful 3/4 room apartment on the first floor, retaining
ornamented ceilings combined with a modern finish. Just around the corner from the beautiful centre city
centre of The Hague, the Prins Hendrikstraat with its cosy restaurants, shops and 1 minute walk from
public transport. Ideal for working at home.
Layout:
Entrance at street level, stairs to first floor, entrance apartment, living room with original sliding
separation to large dining room; both with the original ornamental ceilings. Side room (ca.2.00×2.00) at
the front side. Spacious, modern open kitchen at the rear with fridge/freezer, gascooker, combi-oven,
extractor and dishwasher. Bedroom at the back side with wardrobe. Modern bathroom with shower,
washbasin and toilet.
Details:
– rental price is inclusive G/E/W/TV/Internet
– mainly double glazing
– shared use of washing machine and dryer on landing 1st floor
– Only for a single person or a couple
– No sharing
– Housing permit is requested, to be applied at the Municipality with the tenancy agreement
This information has been drawn up by us with care. However, Reichman & Rommelaar does not accept
any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified
dimensions and surfaces are indicative.
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