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Klassieke parterrewoning (97 m2) 
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Meesters Makelaars staat voor 
gedegenheid, betrouwbaarheid en 
‘win-win’. Met net dat beetje extra 
service die wij u gewoon gunnen, 
omdat dit onze reputatie ten goede 
komt.

Wilt u een woning verkopen, dan 
bent u bij Meesters Makelaars 
verzekerd van de beste presentatie 
van uw woning in 3 talen (Ned-Eng-
Spaans), 360-graden foto’s en 
3D-plattegronden, en dat alles voor 
een schappelijke en over zichtelijke 
prijs.

Ook voor de aankoop van een 
woning zijn wij uw ideale partner. 
Onze dienstverlening is gebaseerd 
enerzijds op een laag vast bedrag 
voor ondermeer onderzoek en 
begeleiding gedurende het gehele 

aankooptraject en anderzijds een 
variabel bedrag in de vorm van 
een percentage van de door ons 
gerealiseerde besparing (= verschil 
vraagprijs en koopsom). En zolang u 
niets koopt, betaalt u ons niets. Hier 
is dus sprake van ‘no-cure-no-pay’. 

Wij zijn trots op onze kwaliteit, maar 
vinden onze klanten dat ook? Ons 
grote aantal positieve referenties 
spreekt boekdelen. 

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust 
vrijblijvend contact met ons op, wij 
willen u graag onze toegevoegde 
waarde aanbieden.

Ramon Meesters RMT 
directeur

Sponsor van KiKa 
Wij zijn altijd bereid om u of uw familie, vrienden en kennissen van dienst te zijn. Kent u  iemand in 
uw omgeving die een makelaar nodig heeft, laat het ons dan weten. Wanneer dit leidt tot een serieus 
kennismakingsgesprek doneren wij € 25,00 op de rekening van KiKa.

ALLEREERST...
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Parterrewoning van 97 m2, onderdeel 
van een klassiek herenhuis uit 1899 
met droge kelder van 12 m2 en 
een tuin van 65 m2 . Gelegen in 
Duinoord, halverwege het strand van 
Scheveningen en het Centrum. 

INLEIDING
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1. Klassieke parterrewoning met originele elementen 
zoals paneeldeuren en ornamentenplafonds.

2. Gelegen in Duinoord, een statige buurt halverwege 
het centrum van Den Haag en Scheveningen.

3. Nabij Reinkenstraat, een van de betere winkelstraten 
van Den Haag met kleine speciaalzaken.

3 REDENEN VOOR HET KOPEN VAN DEZE WONING
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Entree voordeur, hal met art deco 
tochtdeur. Gang, met toegang 
tot de meterkast, de badkamer 
voorzien van douche en toilet, 
kelder, achterslaapkamer, keuken een 
doorgebroken woonkamer. 

Vanuit de woonkamer is er toegang 
naar een achterkamer, welke dienst 
kan doen als serre/slaapkamer. Vanuit 
zowel deze achterkamer, als via de 
keuken en de andere slaapkamer is er 
toegang tot  de riante tuin van 65 m2.

De woonkamer is ruimschoots voorzien 
van wandcontactdozen in elke hoek 
van de kamer en heeft een klassiek 
plafond met ornamenten. De muren 
zijn gladgestuct.

De keuken is functioneel ingericht in 
rechte opstelling met de volgende 
inbouwapparatuur: koelkast, 4 pits 
gasfornuis met afzuigkap, elektrische 
oven en vaatwasser (Zanussi). In de 
keuken bevindt zich de c.v.-ketel.

De badkamer met 2 ventilators biedt 
ruimte aan een douchecabine en 
een hangend toilet. De kelder met 
verwarming en stopcontacten is in 
maart 2019 door een professioneel 
bedrijf waterdicht gemaakt met 10 jaar 
garantie tegen lekkage.

INDELING
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• Gelegen op Eigen Grond.
• Meterkast voorzien van 6 groepen 

en aardlekschakelaar.
• Kelder is waterdicht gemaakt in 2019 

met 10 jaar garantie tegen lekkage.
• Houten kozijnen met enkel glas.
• Het oude gres rioleringsstelsel 

onder de woning werd in 2008 
vervangen voor pvc.

• Gas -en waterleidingen, alsmede 
de elektrische bedrading werd in in 
2008 vervangen voor nieuw.

• Alarminstallatie (met sensors achter 
en voor) aanwezig.

• VvE is actief (bijdrage €50,00/
maand).

BIJZONDERHEDEN
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Kadastrale aanduiding 
‘s-Gravenhage N 8880 A1

Overdracht
Vraagprijs: € 449.000,- k.k.
Aanvaarding: in overleg
Eigendomsrechten: eigen grond

Gebruiksoppervlakten
Wonen: 97 m2

Overige inpandige ruimte:  12,2 m2

Externe bergruimte: 0 m2

Gebouwgebonden buitenruimte: 0 m2

Inhoud: 420  m3

Perceel: 1 a 64 ca / 164m2

Ruimtes
Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 2
Aantal toiletten: 1
Keuken inbouwapparatuur: koelkast, 4 pits gasfornuis met afzuigkap,  
 elektrische oven en vaatwasser (Zanussi). 
Badkameronderdelen: douchecabine en een hangend toilet.

Juridisch 
Eigendom grond: eigen grond
Vereniging van Eigenaren: in oprichting

Overig
bouwjaar: 1899
Energielabel:	 Definitief	energielabel	D

KENMERKEN
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KAART
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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Exterieur

tuinaanleg / (sier)bestrating /
beplanting / erfafscheiding

vijver

schotelantenne

buitenverlichting

tuinhuisje / buitenberging

Veiligheid / Alarm

veiligheidssloten

alarminstallatie

rookmelders

Rolluiken / Zonwering

rolluiken buiten

zonwering buiten

Jaloezieën / Lamellen

woonkamer

Rolgordijnen

woonlaag 1 woonkamer

Gordijnrails

woonlaag 1 achterkamer

Gordijnen
achterkamers
Vitrage

woonlaag ___

losse horren / rol horren

Vloerbedekking / Linoleum

master bedroom

Parket / Laminaat / Kurk

woonkamer en slaapkamers

Open haard met toebehoren

open haard met korf

toebehoren t.b.v. open haard

Warmwatervoorziening / CV

boiler

cv, type: HR combiRemeha Avanta (2007)

close-in-boiler

thermostaat

radiatoren

Isolatievoorzieningen

voorzetramen

radiatorfolie

Keukenblok + kastjes

kastjes

koelkast, 4 pits gasfornuis met afzuigkap, 
elektrische oven en vaatwasser (Zanussi).

In- / opbouwverlichting

inbouwverlichting keuken

inbouwverlichting overig

opbouwverlichting 

Sanitaire voorzieningen

wastafels, aantal: 2 (1 in badk./ 1 slaapkamer)

badkameraccessoires

toiletaccessoires

veiligheidsschakelaar wasautomaat

(Losse) Kasten / Planken 

losse kast(en), aantal:2

boeken- / legplanken

Overige zaken

schilderij ophangsystemen

Zaken die geen eigendom van de verkoper 
zijn, maar waarvan eventuele leasecontracten, 
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn 
over te nemen (bijvoorbeeld: keukens, vloer-
bedekking / linoleum: open haarden, cv-ketels, 
kozijnen, boilers, geisers) te weten: 

 n.v.t.

 

 

g  Blijft achter
g  Gaat mee 
g  Ter overname aangeboden
g  Niet van toepassing

LIJST VAN ZAKEN
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 Naam 

 Voornamen

 Geboorteplaats

 Geboortedatum

 Woonplaats

 Postcode

 Straat

 Email

 Telefoon thuis

 Telefoon werk

 Burgelijke staat

 Huwelijksgoederenrecht

 Legitimatie

Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van uw maximale leencapaciteit. Wanneer dit niet 
het geval is adviseren wij u vóór bieding een afspraak te maken met onze financiële adviseurs,  
telefoon +31 (0)70 211 4926. 

c  Ondergetekende neemt zelf contact op met de hypotheekadviseur. 
c  Laat de hypotheekadviseur z.s.m. contact opnemen met ondergetekende.

Ondergetekende biedt voor bovengenoemde woning EUR                                             k.k. 

Onder de volgende voorwaarden:
c  Verkrijgen financiering groot: 

c  

Handtekening

 Datum en tijd

D.m.v. dit biedingsformulier geeft u tevens toestemming om informatie in te winnen bij het 
Bureau Krediet Registratie. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in 
behandeling genomen.

Naam bieder Echtgeno(o)t(e) of partner

BIEDINGSFORMULIER 2e Sweelinckstraat 79, 2552 HM Den Haag
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Dan willen wij u van dienst zijn. 
Wij bieden hiervoor twee  
mogelijk  heden:

1. GRATIS ZOEKOPDRACHT
U informeert ons over de minimu-
meisen waaraan uw woning moet 
voldoen, zoals de wijk (welke niet), 
het aantal m2, het aantal kamers, 
enzovoort. Deze gegevens plaat-
sen wij in ons bestand. Mocht er 
een woning door ons in de verkoop 
worden genomen, die aan uw criteria 
voldoet, dan brengen we u hiervan 
op de hoogte. Deze dienstverlening is 
gratis. 

2. AANKOOPBEGELEIDING (GEEN 
KOSTEN ZOLANG U NIET KOOPT)
U vindt zelf een woning die aan uw 
wensen voldoet en u wilt een overeen-
komst sluiten met de ver  koper? In dat 
geval begint u met een grote achter-
stand ten opzichte van de verkopende 
partij. Immers, hij kent de woning en 
de moge  l ijke mankementen beter dan 
u. Daarnaast is de kans groot dat hij 
een ervaren makelaar in dienst heeft 
genomen om zijn belangen zo goed 
mogelijk te behartigen. U staat dan al 
meteen met ‘2-0’ achter. 

Meesters Makelaars wil u graag terzij-
de staan. Wij zullen de woning samen 
met u nogmaals bekijken en zullen 
dan letten op de kwaliteit ervan. 
Ook verrichten we gedegen onder-
zoek naar de waarde van de woning, 
waarvoor een groot aantal bronnen 
wordt geraadpleegd. Op die manier 
komen we tot een correcte waarde-
bepaling. En samen met u ontwik-
kelen we de strategie die het beste 
past voor deze specifieke situatie om 
tot het gewenste resultaat te komen. 
Wij rekenen voor het onderzoek een 
schappelijk tarief en daarnaast een 
percentage van de gerealiseerde 
besparing (=verschil tussen vraagprijs 
en koopsom). Wij rekenen echter geen 
kosten zolang u niet koopt, dus ‘no 
cure, no pay’. 

Wilt u meer informatie over deze vorm 
van dienstverlening, neemt u dan 
contact op met Meesters Makelaars.

ZOEKT U EEN WONING?
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Wij bieden dat extra beetje 
service voor een optimaal  
resultaat. 

Gedreven door passie is Meesters 
Makelaars specialist in het ver      kopen 
van woningen. Wij bieden u net dat 
beetje extra service, omdat dit ten 
goede komt van onze reputatie. 
Zo bieden we u ter kennismaking 
een gratis waardebepaling van 
uw woning. U bent in ruil hiervoor 
tot niets verplicht. Wanneer wij 
uw woning mogen verkopen, 
krijgt u onderstaande extra’s gratis 
aan  geboden: 

1. UW WONINGPRESENTATIE IN 
DRIE TALEN 
Nederlands, Engels en Spaans: Expats 
en internationale organisaties weten 
deze service zeker te waarderen, 
omdat het voor hen het zoeken naar 
een geschikte woning vereenvoudigt.

2. EEN DRIE-DIMENSIONALE 
PLATTEGROND VAN UW WONING
Potentiele kopers krijgen een goed 
beeld van de maten van de ruimtes en 
hoe deze zich tot elkaar verhouden.
 
3. MEERDERE 360-GRADEN FOTO’S
Met onze uit de Verenigde Staten 

geïmporteerde apparatuur kunnen 
we een aantal ruimtes in ‘3d’ weerge-
ven, waardoor de geïnteresseerde 
koper als het ware alle hoeken van 
de gefotografeerde ruimtes kan zien, 
inclusief plafond en vloer. Ook is het 
dan mogelijk om vanuit de ene ruimte 
naar de andere 360-gradenruimte te 
klikken. Hiermee creëren we het effect 
dat de bezoeker als het ware een 
virtuele rondleiding maakt door uw 
woning. 

Tot slot bieden we u binnen onze 
dienstverlening de mogelijkheid om 
gebruik te maken van succesvolle 
media om uw woning onder de 
aandacht van serieuze kopers te 
brengen, zoals via FUNDA, Jaap, 
gedrukte media als de Zuidwester en 
de Loosduinse krant en natuurlijk ook 
Social Media als Google en Facebook. 
Neem gerust contact met ons op voor 
een vrijblijvend gesprek met gratis 
waardebepaling.

U WILT UW WONING VERKOPEN?
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Wij staan altijd tot uw 
beschikking. 

Meesters Makelaars heeft geen kantoor. 
Wij ontmoeten u namelijk liever in de 
te kopen of verkopen woning. Dat is 
wel zo handig voor het bepalen van de 
waarde. En voor het ondertekenen van 
de koopakte spreken we af op de lokatie 
die u wenst, bijvoorbeeld bij u thuis 
of op kantoor. Zo hoeft u geen vrije 
dag op te nemen. Een klantvriendelij-
ker manier konden wij niet bedenken. 
U kunt ons bereiken op de volgende 
manieren: 

Telefoon
070 211 49 26

E-mail 
info@meestersmakeIaars.nl 

Twitter: 
Meesters Makelaars @ramonmeesters

Facebook: 
Meesters Makelaars 

Linked-in:
Ramon Meesters

CONTACT




