
Hart Nibbrigkade 67 45
Den Haag

Vraagprijs

€ 225.000

K.K.
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KENMERKEN

Woonoppervlakte 48m² 
Perceeloppervlakte

Inhoud 160m³
Bouwjaar 1955
Energielabel E

Vraagprijs

€ 225.000

K.K.



Hart Nibbrigkade 67-45
Den Haag



Omschrijving


Een licht voormalig 
tweekamerappartement te koop 
aangeboden op een leuke locatie in het 
gewilde Uilennest / Benoordenhout.




Dit appartement was oorspronkelijk 
ontworpen als een 
tweekamerappartement met badkamer, 
keuken en toilet. De partitie tussen de 
woonkamer en slaapkamer is 
weggehaald, waardoor het geheel een 
lichtere en ruimere indeling heeft. In de 
keuken is er nieuwe apparatuur geplaatst 
zoals: een wasmachine, afwasmachine en 
een oven.




Omgeven door de parken Clingendael, 
Oosterbeek en het Haagsche bos. Nabij 
een supermarkt, tandarts, fysiotherapeut 
en op loopafstand van de gezellige "Van 
Hoytemastraat” met veel goede winkels 
en horecagelegenheden. 




Centrale ligging ten opzichte van 
sportverenigingen (o.a. tennis, golf, 
cricket, voetbal, rugby, hockey), 
busverbindingen en uitvalswegen A44, A4 
en A12.

Op 10 minuten fietsafstand van het 
strand, Centraal Station en het bruisende 
centrum van Den Haag.




Indeling: (zie plattegrond voor afmetingen)

Gemeenschappelijke afgesloten 
hoofdentree met bellentableau en lift naar 
vierde verdieping. Galerij naar woning. 
Open hal met garderobe grenzend aan 
keuken en toilet, opening naar 
woonkamer. Vanuit de woonkamer 
toegang tot het balkon op het westen. De 
woonkamer/slaapkamer heeft 2 vaste 
kasten en toegang tot de badkamer met 
ligbad. 




Bekijk ook de mooie video en 360 graden 
foto's om een goed beeld te krijgen van 
deze leuke woning.




Bijzonderheden: 

- Bouwjaar 1955;

- Eigen grond;

- Gemeenschappelijke tuin;

- Houten kozijnen en dubbelglas in de 
woonkamer;

- Blokverwarming;

- Actieve VvE, periodieke bijdrage € 152,- 
per maand excl. €93,- voorschot 
stookkosten;

- Warmwatervoorziening middels 
elektrische boiler (huur);

- Eigen berging aanwezig en 
gemeenschappelijke fietsenstalling in de 
onderbouw;

- Beschermd stadsgezicht;  

- Parkeren middels parkeervergunning; 




Verkoopcondities: 

- Ouderdoms- en asbestclausule;

- Oplevering in overleg;

- Notaris keuze aan koper mits gelegen in 
Den Haag.




Deze informatie is door ons met de nodige 
zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds 
wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, 
dan wel de gevolgen daarvan. 




De Meetinstructie is gebaseerd op de 
NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld 
om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. 
De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 



















Hal met lift





Uitzicht vanuit de keuken



Doorgang naar de woonkamer











Ingang Huis ten Bosch 



Park Clingendael



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Bekijk deze woning online!
hart nibbrigkade67 45.nl

Hart Nibbrigkade 67 45, Den Haag

Heerlijk wonen in het mooie en 
rustige Benoordenhout!


