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Inleiding
Voorheen was hier de Klimopschool (bouwjaar 1915) gevestigd maar na een grote 
renovatie in 2008/2009 is de school geheel omgetoverd tot een trendy 
appartementencomplex, voorzien van alle gemakken. Het gehele appartement is uniek, 
niet alleen vanwege het feit dat er nog een aantal details van de vroegere school 
bewaard zijn gebleven maar ook door de speelse, moderne en bijzondere indeling van 
het appartement en de fantastische lichtinval door de grote raampartijen.




Het appartementencomplex is gelegen in de gezellige Heesterbuurt met veel 
voorzieningen op loopafstand zoals winkels, openbaar vervoer, scholen, speeltuin en 
gezellige horeca. Binnen 10 minuten fietsen bent u in het centrum van Den Haag en op 
het strand! 




Tevens is het appartement voorzien van een vaste parkeerplaats (aan de voorzijde van 
het complex) en een aparte berging (aan de achterzijde).
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Ligging en indeling

V ia de hal toegang tot alle vertrekken. De woonkamer is v.v. een hoog plafond (met vide) 
en grote raampartijen en heeft een luxe open keuken met kookeiland en v.v. diverse 
inbouwapparatuur zoals 5-pits inductie kookplaat, vriezer, koelkast, quooker, magnetron 
en oven. Op deze etage bevinden zich nog twee slaapkamers (ook hier zijn weer de grote 
raampartijen aanwezig) waarvan één met een klein trapje welke uitkomt op de entresol. 
De moderne badkamer is uitgevoerd met een inloopdouche, wastafelmeubel, toilet, 
design radiator en vloerverwarming. 




Via  de open trap in de woonkamer toegang naar de vide (momenteel in gebruik als 
werkkamer), op deze verdieping bevindt zich nog een slaapkamer. Tevens beschikt deze 
verdieping over een aparte bergruimte, momenteel in gebruik als opstelplaats CV-
installatie en wasmachine. 




Op de derde etage bevindt zich nog een heerlijk ruime doorzon slaapkamer met toegang 
tot een ruim dakterras met vrij uitzicht.



Overdracht

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Servicekosten € 141,07

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1915

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 125,23 m²

Inhoud 460 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

6,2 m²

Oppervlakte externe bergruimte 4,14 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Beschutte ligging

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Energieverbruik

Energielabel D
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Kenmerken




CV ketel

CV ketel Remeha

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2009

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


