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Namensestraat 55

2587 VX Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een woning op loopafstand van het strand en de duinen, in het 
gewilde Belgisch Park? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Dit keurig onderhouden 5 kamer dubbel bovenhuis is voorzien van enorm veel lichtinval 
een nette open keuken, ruim terras, een basic doch nette badkamer en een fantastische 
locatie.

Met de duinen en zee om de hoek, de Nieuwe Scheveningse bosjes op loopafstand heb 
je alles wat natuur aangaat binnen handbereik. Ook scholen, openbaar vervoer, winkels, 
uitvalswegen en uitgaansgelegen zijn in de directe nabijheid.

Kortom een heerlijke woning welke zeker een bezichtiging waard is!
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Ligging en indeling

Begane grond

Entree op straatniveau, hal met plaats voor een fiets en opstelplaats meterkast (10 
groepen + ALS), trap naar 1e verdieping




Eerste verdieping

Overloop met toilet, de woonkamer is aan de achterzijde van de woning gelegen met 
open keuken en middels schuifpui toegang tot het terras. De keuken is in 2016 geplaatst 
en voorzien van 4 pits gaskookplaat, oven, afzuigkap, vaatwasser en koel-/
vriescombinatie. Aan de voorzijde van de woning treft u een riante slaapkamer aan. De 
scheidingswand tussen woonkamer en slaapkamer is door de huidige eigenaar geplaatst 
en is gemakkelijk te verwijderen waardoor u weer een zeer riante woon-/eetkamer 
krijgt, indien gewenst. Middels vaste trap toegang tot de tweede verdieping.
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Ligging en indeling

Tweede verdieping

Overloop alwaar opstelplaats wasmachine-/droger. Riante slaapkamer aan de voorzijde 
voorzien van 2 vaste kasten, de tweede slaapkamer is eveneens aan de voorzijde 
gelegen, de derde slaapkamer is aan de achterzijde gelegen en is eveneens van riante 
afmeting. De badkamer is enigszins gedateerd maar nog prima een paar jaar te 
gebruiken. De badkamer is voorzien van ligbad, wastafelmeubel en toilet. Op de 
overloop middels vlizotrap toegang tot de vliering alwaar opstelplaats cv combi ketel 
(Remeha bouwjaar 2020)



Overdracht

Vraagprijs € 439.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1932

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 104 m²

Inhoud 380 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

19 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

9,7 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal balkons 1

 

CV ketel

CV ketel Remeha

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2020

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja
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Kenmerken




Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK 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


