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Cornelis De Wittlaan 682

2582 CW Den Haag

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een woning waarbij "gelijkvloers wonen met een fantastisch uitzicht” 
het motto is? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Dit riante (ca. 104 m2 ) 4 kamer appartement, gelegen in het gewilde "Statenkwartier”, is 
voorzien van een lichte en ruim opgezette woon-/eetkamer, 3 slaapkamers, basic 
keuken, nette badkamer, een berging in de onderbouw en een eigen parkeerplaats in de 
ondergelegen garage.

De woning heeft enorm veel potentie en vraagt om enkele puntjes op de i.

Het appartement is gelegen op de 8ste verdieping en geeft daardoor een heerlijk weids 
uitzicht over het gewilde Statenkwartier en Scheveningen. Op een heldere dag is zelfs de 
zee goed te zien.

De woning is gelegen op loopafstand van de gewilde Frederik Hendriklaan, maar ook het 
Strand, de Haven en het Centrum van Den Haag zijn op steenworp afstand gelegen.

Kortom een woning welke u gezien moet hebben!
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Ligging en indeling

Afgesloten entree, bellen- en brievenbussentableau, middels lift toegang tot de 8ste 
verdieping. Entree woning, ruime hal v.v. toilet met fontein, meterkast (8 groepen + 2x 
ALS) en beging alwaar opstelplaats wasmachine-/droger en cv-combi ketel (Intergas, 
bouwjaar 2016). Vanuit de hal toegang tot alle vetrekken. De woonkamer is zeer ruim 
opgezet en is v.v. een open keuken. De keuken is basic doch netjes en v.v. 4 pits 
gaskookplaat, oven, afzuigkap, vaatwasser en losse koel-/vriescombinatie. Tevens vanuit 
de keuken toegang tot de bijkeuken welke gebruikt kan worden voor diverse doeleinden. 
Aan de voorzijde treft u de kleinste slaapkamer aan, maar ook voor de kleinste 
slaapkamer zijn de afmetingen prima. Ook deze kamer geniet van een prachtig uitzicht 
en heeft toegang tot het balkon. De slaapkamer aan de achterzijde van de woning is 
ruim opgezet en geniet van heerlijk lichtinval, de naastgelegen 3e slaapkamer betreft de 
ouderslaapkamer welke eveneens van prima afmeting is. De badkamer is ruim opgezet 
en v.v. douche, dubbele wastafels, ligbad, 2e toilet, mechanische ventilatie en een 
handdoekradiator.Kortom   fantastisch appartement welke vraagt om enkele puntjes op 
de i maar enorm veel potentie heeft.



Overdracht

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Servicekosten € 238,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 8e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2000

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 104,4 m²

Inhoud 325 m³

Oppervlakte externe bergruimte 17,4 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

11,3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting
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Kenmerken




Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

Heeft een balkon Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Onderhoudsverwachting 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


