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Inleiding
Ruimte, luxe, volledig gerenoveerd, comfort dat zijn steekwoorden welke niet mogen 
ontbreken bij deze woning.

Op de 2e, 3e en 4e woonlaag gelegen, volledige renoveerde 4 kamer maisonnette 
voorzien van luxe keuken, 2 badkamers, 3 zeer riante slaapkamers, zonnig terras en zeer 
riante dakterras.




Op loopafstand van het gezellige centrum van Loosduinen en op fietsafstand van het 
strand en de duinen van Kijkduin. Nabij scholen, winkels,  openbaar vervoer en 
hoofdwegen 
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree woning op 1e verdieping, hal met vloertegels, meterkast met een slimme meter, 
een wateraansluiting, middels trap toegang tot de 2e, overloop, sfeervolle lichte woon/
eetkamer ca. 9.30 x 3.58 v.v. plavuizenvloer met vloerverwarming, moderne open 
keuken ca. 3.75 x 2.10 voorzien van 5 pits gas kookplaat, combi magnetron, afzuigkap, 
vaatwasser, 1 ½ spoelbak en toegang tot het zonnige balkon ca. 2.82 gedeeltelijk 2.10 x 
2.33 gelegen op het zuidoosten, de hal is voorzien van de eerste moderne badkamer v.v. 
toilet, bidet, wastafel en douche, 

3e VERDIEPING Ruime overloop, de achtergelegen slaapkamer is erg ruim en verrast met 
enorm veel lichtinval, de tweede badkamer is eveneens luxe en voorzien van ligbad, 
douche, dubbele wastafel, toilet, bidet en radiator, kortom alles was u van een badkamer 
mag verwachten. De slaapkamer aan de voorzijde van de woning is ook ruim en 
momenteel in gebruik als ouder slaapkamer. De overloop is zeer doordacht ingedeeld 
en voorzien van wasmachine -/droger aansluiting. 




4e VERDIEPING zeer riante slaapkamer alwaar vaste kast met opstelplaats cv combi ketel 
(bouwjaar 2017) en toegang tot het ideale zonnige dakterras 
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Ligging en indeling

Bijzonderheden

- Gelegen op eeuwigdurende erfpachtgrond, waarvan de canon is afgekocht.

- De VvE is actief, bijdrage 113,- per maand

- De gehele woning is voorzien van plavuizen met vloerverwarming

- Geheel v.v. dubbel glas-/kunststof kozijnen

- Maar liefst 2 badkamers 

- De woning is in 2017 geheel gerenoveerd

- Verwarming en warm water middels cv combi ketel (bouwjaar 2017)

- De lood- /asbest- en ouderdomsclausules zijn van toepassing 

- Bouwjaar ca. 1982. 

- Woonoppervlakte ca. 127 m². De inhoud van het appartement is ca. 406 m³. 

- NABIJ Winkels in Loosduinen en Alphons Diepenbrockhof (Waldeck). Badplaats Kijkduin, 
Madesteijn en op fietsafstand van duinen, strand en zee!! Openbaar vervoer, 
(RandstadRail LIJN 2 ), uitvalswegen via Westlandroute. Nabij International School of The 
Hague, European School of The Hague, basisscholen en diverse sportfaciliteiten zoals 
tennis, voetbal, hockey, paardrijden en handbal. 



Overdracht

Vraagprijs € 309.500,- k.k.

Servicekosten € 113,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, maisonnette

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1982

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 127 m²

Inhoud 403 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

19 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2017

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja
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Kenmerken




Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Erfpacht met opstalvergoeding
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Kenmerken
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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


