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Inleiding
Penthouse liefhebbers opgelet!

Bent u op zoek naar ruimte, enorm veel licht, vrij uitzicht, wonen in de Randstad maar 
het gevoel te hebben van vrijheid met een fantastisch uitzicht,  dan bent u hier aan het 
juiste adres.

Dit geweldige 4 kamer penthouse, gelegen op de 10e etage, van maar liefst 130 m2, met 
een eigen parkeerplaats, zeer fraai uitzicht en een terras van 78m2, wie wilt dat nou niet?

Nieuwsgierig geworden? Komt gerust langs en ervaar het zelf
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Ligging en indeling

Begane grond

Gesloten entree met bellentableau, lift naar de 10e etage, entree woning, ruime hal 
voorzien van keurig hangend toilet, meterkast en garderobekast. Vanuit de hal toegang 
tot alle vertrekken, de gehele woning is voorzien van een laminaat vloer, vanuit de 
ontvangst hal toegang tot de zeer riante maar vooral enorm lichte woonkamer. Deze 
woonkamer is werkelijk een genot om in te verblijven. De enorme raampartijen zorgen 
voor optimaal lichtinval. Alle ramen zijn voorzien van zonwering. De keuken is keurig en 
uitgerust met diverse inbouw apparatuur, waaronder gasfornuis, oven, afzuigkap, koel-/
vriescombinatie en vaatwasser. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het zeer riante 
terras aan de achterzijde van de woning, van maar liefst 78m2. Het uitzicht is 
waanzinnig. De hal is voorzien van een vaste kast alwaar opstel plaats wasmachine-/
droger, cv combi ketel (bouwjaar 2015) en mechanische ventilatie. Alle 3 de slaapkamers 
zijn aan de achterzijde van de woning gelegen. De ouderslaapkamer is tevens voorzien 
van ideale inloopkast en wijnopslag (mogelijkheid tot het creëren van een extra douche) . 
De volledig betegelde badkamer (gerenoveerd in 2016) is luxe uitgerust en voorzien van 
ruime douche, brede wastafel, zacht water en handdoek radiator. De woning beschikt 
over een berging in de onderbouw en een eigen parkeerplaats.
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Ligging en indeling

Bijzonderheden:

- Erfpacht eeuwigdurend afgekocht

- Volledig geisoleerd

- Actieve V.v.E. bijdrage € 159,77 per maand

- Zeer riant terras

- 3 ruime slaapkamers

- Badkamer gerenoveerd in 2016

- oplevering in overleg



Overdracht

Vraagprijs € 399.500,- k.k.

Servicekosten € 159,77

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Appartement, penthouse

Woonlaag 10e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1996

Type dak Platdak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.560 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 136 m²

Inhoud 364 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

78 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging Vrij uitzicht

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1
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Kenmerken




Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken




7Dedemsvaartweg 1291, 2545 DS Den Haag


Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM 




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


