
DEN HAAG

Stortenbekerstraat 227

DEN HAAG

Stortenbekerstraat 227



2Stortenbekerstraat 227, 2525 SE Den Haag


Stortenbekerstraat 227

2525 SE Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet! 

Spectaculair, licht en hoogwaardig afgewerkte woning van 180m²! Deze unieke woning is 
gelegen in een oud schoolgebouw uit 1924 in het hartje van Den Haag. De 
oorspronkelijke gymzaal is omgetoverd tot een bijzondere woning waar u zeeën van 
ruimte ervaart. De indeling van de woning is open en heeft de bijzondere eigenschappen 
van een loft. Bijzonder is de prachtige combinatie van wooncomfort en extreem hoge 
plafond in de woonruimte.  Hier stopt het niet! Het woongenot kan voortgezet worden in 
de tuin van maar liefst 152 m2!  




De architectuur van dit voormalig schoolgebouw is al bijzonder genoeg, de woning zelf 
heeft dan nog eens de overtreffende trap. De woning is thans voorzien van 2 
slaapkamers (welke u gemakkelijk uit kunt breiden naar 4 slaapkamers), een entresol 
waar zowel een werkruimte als een loungeruimte in is gesitueerd, een zeer moderne 
woonkeuken, maar liefst 2 badkamers, enorm veel daglicht, een gigantische achtertuin 
en een eigen parkeerplaats. 
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Ligging en indeling

Begane grond

De afgesloten entree van dit bijzondere gebouw is de voormalig schoolingang, de 
centrale hal wordt door de VvE afgewerkt, hier is thans een binnen commissie voor 
aangesteld. Maar op het moment dat u dan daadwerkelijk de woning binnen stapt gaat 
er een wereld voor u open. Entree woning, de ruime hal is een genot om in binnen te 
komen. In de hal bevindt zich het eerste toilet, deze is zeer speels uitgerust en voorzien 
van een fontein. 




Middels de prachtige openslaande dubbele deuren heeft u toegang tot de gigantische 
woon-/eetkamer. Het licht, de hoogte, de sfeer maar vooral het karakter van de woning 
zullen u versteld doen staan. De riante woonkamer van maar liefst 43.5 m2 is geheel 
naar eigen wens in te delen, ook op stopcontacten en verlichting is niet bezuinigd. Er is 
duidelijk nagedacht over de details dat het wooncomfort vergroot maar ook kunt u de 
sfeer op elk moment naar wens bepalen. De vrije doorgang naar de eveneens riante, 
schitterende eet- en leef keuken is een genot voor éénieder die van koken en 
gezelligheid houdt.



Overdracht

Vraagprijs € 599.500,- k.k.

Servicekosten € 300,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1900

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 178 m²

Inhoud 720 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 2

 

CV ketel

CV ketel Remeha Calenta CW5

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja
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Kenmerken




Opstal verzekering Ja
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Kenmerken
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Foto's




7Stortenbekerstraat 227, 2525 SE Den Haag


Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


