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Inleiding
Kopers opgelet!

Wij brengen weer een pareltje op de markt.

Op de 4e verdieping in het kleinschalig complex "Het Kaviaarhuis” gelegen, zeer goed 
onderhouden 3 kamer appartement voorzien van riante woonkamer met schitterend 
uitzicht over de haven, moderne keuken, luxe badkamer, 2 ruime slaapkamers, 
parkeerplaats in ondergelegen garage en een terras met grandioos uitzicht.

gelegen aan de haven met een diversiteit aan restaurants en op loopafstand van het 
strand, de zee van Scheveningen en de winkels aan de gezellige Frederik Hendriklaan!
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Ligging en indeling

Afgesloten centrale entree voorzien van videofoon en bellentableau, frisse en keurig 
verzorgde hal, middels lift met sleutelbediening directe toegang tot het appartement op 
de 4e verdieping gelegen, entree woning, ruime en zeer verzorgde hal voorzien van 
meterkast een modern vrij hangend toilet met fontein, vanuit de hal toegang tot de 
ruime woonkamer welke door de hoeveelheid raampartijen werkelijk van een zee aan 
licht geniet. De woonkamer is ruim opgezet beschikt over een riante open keuken en 
geeft middels schuifpui toegang tot het heerlijke terras van ca. 10m2 voorzien van een 
hardhouten vloer, glazen balustrade en een panoramisch uitzicht over de havens en op 
zee. Aan de voorzijde kunt u bijna alle raampartijen open schuiven. Mocht u van koken 
houden dan bent u hier aan het juiste adres, de luxe open keuken is voorzien van een 
Siematic keukeninstallatie voorzien van spoeleiland en inbouwapparatuur waaronder 
een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap met afstandsbediening, Quooker, vaatwasser, 
koelkast, vrieskast, een compacte bakoven met magnetron en een ruime vaste kast / 
bijkeuken met opstelling cv-combiketel. De ouderslaapkamer is van zeer riante 
afmetingen en beschikt over een ideale inbouwkast, de naastgelegen tweede 
slaapkamer is eveneens ruim opgezet. De badkamer is luxe uitgevoerd en zeer riant van 
maatvoering. eigen parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage.



Overdracht

Vraagprijs € 885.000,- k.k.

Servicekosten € 239,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 4e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2016

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Politiekeurmerk

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 121,5 m²

Inhoud 400 m³

Oppervlakte externe bergruimte 16 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

10,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom
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Kenmerken




Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

Heeft een balkon Ja

Heeft een lift Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een schuifpui 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




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


