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Zeekant 95 J

2586 JC Den Haag

Inleiding
Droomt u van wonen aan zee met een fantastisch uitzicht op de boulevard, de Pier en 
het strand van Scheveningen?

Dromen worden werkelijkheid in dit fantastisch luxueuze appartement!




Dit prachtig gerenoveerde appartement ligt op de 4e woonlaag (3e etage) van de eerste 
Oranje Flat. Luxe en comfort zijn de kernwaarden van dit appartement. Het beschikt 
over een schitterende open woonkeuken welke is voorzien van alle denkbare inbouw 
apparatuur, marmeren vloeren, vloerverwarming, een riante badkamer, twee balkons en 
als kers op de taart een groot bad in de slaapkamer. Het complex beschikt over een lift, 
ruime berging in de onderbouw en gemeenschappelijke fietsenberging. Strand, 
boulevard, De Pier, Palace Promenade en OV bevinden zich voor de deur. In dit 
appartement heeft u elke dag een vakantiegevoel!




3Zeekant 95 J, 2586 JC Den Haag


Ligging en indeling

Begane grond

Afgesloten entree, trap/lift naar de 3e verdieping. 

Entree, ruime open hal met toegang naar alle vertrekken. 

Het gehele appartement is v.v. een prachtige marmeren vloer incl. vloerverwarming. 
Door de hoekligging is het eerste wat opvalt bij binnenkomst het vele licht en de 
raampartijen. Vanuit  de woonkamer heeft u toegang naar het balkon aan de voorzijde 
(ook de balkon vloeren zijn v.v. marmer) met uitzicht op de kustlijn van Scheveningen. 

De luxe open keuken is van alle gemakken en inbouwapparatuur voorzien zoals koelkast, 
stoomoven, oven, afzuigkap, inductie kookplaat en zelfs een tepanyaki grillplaat. Het 
kookeiland biedt genoeg ruimte om te borrelen/dineren met uitzicht op de zee. 

De badkamer heeft een riante inloopdouche, ruime wastafel en hangend toilet. 

De  ruime slaapkamer aan de achterzijde is voorzien van een ligbad en heeft tevens een 
balkon met vrij uitzicht op de duinen en zeezicht. 

Het appartement biedt in de onderbouw genoeg bergruimte in de berging, ook bevindt 
zich hier een grote gemeenschappelijke fietsenberging.

Kortom een prachtig gerenoveerd appartement waar het gedurende het gehele jaar 
volop genieten is.



Overdracht

Vraagprijs € 349.500,- k.k.

Servicekosten € 244,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 4e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1956

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 70,4 m²

Inhoud 189 m³

Oppervlakte externe bergruimte 16,2 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

10,6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 2

 

Locatie

Ligging Aan water

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Vrij uitzicht

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

Warmtebron Gas

4Zeekant 95 J, 2586 JC Den Haag


Kenmerken




Bouwjaar 2011

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft een lift Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigendom belast met erfpacht
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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


