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Scheveningseweg 110 A

2584 AD Den Haag

Inleiding
Via de ruime centrale gemeenschappelijke hal met lift en trappenhuis toegang tot het 
appartement. De entree is voorzien van een ruime ontvangsthal. Via een interne trap 
toegang tot het lichte souterrain (lift aanwezig). In de hal bevindt zich het ruime  moderne 
toilet en entree naar de zeer grote L-vormige woonkamer met open keuken. De open 
keuken is voorzien van alle moderne keukenapparatuur. Aan de voorzijde is een 
charmant privé balkon, aan de achterzijde geven de openslaande deuren toegang tot de 
zonnige privé tuin. Vanuit de ontvangsthal is er aan de achterzijde de 1ste ruime 
slaapkamer aanwezig. Deze etage is voorzien van een prachtige visgraat vloer.




De door de architect destijds slim geplaatste ruime koekoeken geven het souterrain veel 
lichtinval en privacy. Natuurlijk is deze beneden etage tevens bereikbaar met een lift. 
Hier bevinden zich 3 groot formaat master slaapkamers met alle 3 een eigen ensuite 
badkamer. De ruime badkamers zijn voorzien van inloopdouches, jacuzzibaden, dubbele 
wastafels en toiletten. Tevens is er op deze etage ook een ruime berging aanwezig met 
o.a. de aansluitingen voor wasmachine en droger.  Deze etage beschikt over een 
visgraatvloer in de algemene loopruimtes, de slaapkamers hebben hoogpolig tapijt.
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Ligging en indeling

De zonnige tuin van ca 35,3m2 heeft veel privacy en loopt in een L-vorm door aan de 
zijkant van het appartement. U heeft de mogelijkheid hier een tuinafscheiding te 
plaatsen. Er is een grote buitenberging aanwezig voor al uw tuinspullen en 
sportequipement.




 zijkant van het appartement. U heeft de mogelijkheid hier een tuinafscheiding te 
plaatsen. Er is een grote buitenberging aanwezig voor al uw tuinspullen en 
sportequipement.




Er zijn bij deze woning 2 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar, deze zijn 
separaat te koop voor euro 39.500,00 per parkeerplaats. Deze parkeerplaatsen bevinden 
zich recht voor het appartement.



Overdracht

Vraagprijs € 1.600.000,- k.k.

Servicekosten € 480,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, dubbel benedenhuis

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1912

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 330 m²

Inhoud 1.097 m³

Oppervlakte externe bergruimte 9,35 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

12,35 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 3

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Beschutte ligging

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

 

Energieverbruik
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Kenmerken




Energielabel E

 

CV ketel

CV ketel Ecoline

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2008

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een lift Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft een jacuzzi Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK 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




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


