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Inleiding
Wij brengen weer een pareltje op de markt!




Wilt u gelijkvloers wonen in een statig monumentaal pand, op een van de leukste 
plekken in Den Haag met enorm veel ruimte, luxe en comfort, een terras van maar liefst 
65 m2, een berging, fietsenberging en een eigen parkeerplaats, dan bent u hier aan het 
juiste adres.

Dit fantastische 4 kamer appartement is op de eerste woonlaag (bel-etage) gelegen en 
beschikt over maar liefst 119 m2 woonoppervlak. De woning kan direct betrokken 
worden.

Het complex was voorheen een in 1955 gebouwd kantoorgebouw dat in 2016 
getransformeerd is tot statige en luxe appartementen.




De woning is zeer centraal gelegen waarbij u in enkele minuten op de gezellige Frederik 
Hendriklaan bent, maar ook het Zeeheldenkwartier en het prachtige Scheveningen 
bevinden zich om de hoek. Kortom een heerlijk appartement dat zeker een bezichtiging 
waard is!
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Ligging en indeling

Bij de entrée bevinden zich de brievenbussen en bellentableau. De centrale hal is een 
genot om binnen te komen.Entrée woning, vanaf het moment dat u binnenstapt bent u 
verkocht. De opzet is ruim en enorm licht. De hal is v.v. meterkast (elektrische groepen 
kast), garderobekast, toilet met fontein. De voormalig 2e badkamer is thans in gebruik 
als wasruimte v.v. opstelplaats wasmachine-/droger en wastafel. Voorts kent de hal nog 
een technische ruimte v.v. opstelplaats cv combi ketel, vloerverwarming en ruime 
opbergkast. De badkamer is v.v. inloopdouche, ligbad, 2e toilet, dubbel wastafelmeubel 
en handdoekradiator.De riante woon/eetkamer kenmerkt zich door de hoge plafonds, 
de enorme raampartijen en de hoeveelheid licht dat daardoor binnenkomt. De living is 
heerlijk om in te vertoeven en de moderne open keuken onderstreept deze 
gewaarwording. De keuken is v.v. 4 pits Bora inductie kookplaat met geintegreerd 
afzuigsysteem, quooker, vaatwasser, vriezer, grote koelkast, wijnkoelkast, combi-oven en 
apothekerskast. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het prachtige, zonnige en 
ruime terras (ca. 65 m2), dat beschikt over een heerlijke zit- en eethoek. Aan  de 
achterzijde van de woning aan de terraszijde treft u de 3 ruime slaap- werkkamers aan. 
De ouderslaapkamer is uitgerust met aan weerszijden een ideale vaste kastenwand. 



Overdracht

Vraagprijs € 799.500,- k.k.

Servicekosten € 340,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, beneden/boven woning, beletage

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1956

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 119 m²

Inhoud 430 m³

Oppervlakte externe bergruimte 11,5 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

70 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting
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Kenmerken




Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

Heeft een balkon Ja

Heeft een lift Ja

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

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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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


