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Inleiding
Droomt u van wonen aan zee (1e lijns) met een fantastisch onbelemmerd uitzicht op de 
zee, de Pier en het strand van Scheveningen zonder parkeerproblemen?

Dromen worden werkelijkheid in dit fantastische appartement MET parkeerplaats!




Het appartement ligt op de 4e etage van het appartementencomplex "Noorderduin”. 
Fantastisch uitzicht en comfort zijn de kernwaarden voor dit appartement. Het beschikt 
over een schitterende open keuken welke is v.v. inbouwapparatuur van het merk Miele, 
houten vloeren, een ruime slaapkamer met badkamer ensuite en als kers op de taart het 
extra brede balkon met zeezicht. De rustige galerij aan de achterzijde van het 
appartementencomplex geeft prachtig uitzicht over de duinen en Waalsdorpervlakte, 
een heerlijk plekje om in de ochtend een kopje koffie in het zonnetje te nuttigen. Het 
complex beschikt over een lift, inpandige parkeerplaats en ruime berging in de 
onderbouw. Strand, boulevard, De Pier, Palace Promenade en OV bevinden zich in de 
directe nabijheid.
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Ligging en indeling

Begane grond

Afgesloten entree, trap/lift naar de 4e verdieping. 




Entree, ruime open hal met toegang naar alle vertrekken. 

Door de ligging is het eerste wat opvalt bij binnenkomst het fantastische uitzicht. 

De woonkamer is v.v. grote raampartijen wat zorgt voor een prachtige lichtinval met 
panoramisch uitzicht op de kustlijn van Scheveningen. Vanuit de woonkamer toegang 
naar het zonnige balkon met een prachtige zonsondergang. De luxe open keuken is van 
alle gemakken voorzien met inbouwapparatuur van het merk Miele  zoals koelkast met 
vriezer, combi-oven, afzuigkap, kookplaat en vaatwasser en heeft een gezellig eet-/
zitgedeelte. De ruime slaapkamer, gelegen aan de achterzijde van het complex heeft een 
en-suite badkamer welke is uitgerust met een ligbad met douche, wastafel en 
designradiator. In de hal bevindt zich de moderne toiletruimte, opstelplaats Cv-Ketel 
(Vaillant 2015, jaarlijks onderhouden) en separate ruime bergruimte/inloopkast, tevens 
opstelplaats wasmachine/-droger.




Overdracht

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Servicekosten € 260,14

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, galerijflat

Woonlaag 4e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1985

Keurmerken Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 61,54 m²

Inhoud 190 m³

Oppervlakte externe bergruimte 3,97 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

4,61 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging Aan water

Aan zee

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Vrij uitzicht

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

CV ketel Vaillant

Warmtebron Gas
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Kenmerken




Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

Heeft een balkon Ja

Heeft een lift Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigendom belast met erfpacht
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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


