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INDRUKWEKKENDE EN ZEER ROYALE 2-LAAGS FAMILIEWONING (154M2) MET KARAKTERISTIEKE HOGE 
PLAFONDS, WOONKAMER MET HALF OPEN KEUKEN, VOOR- EN ACHTERTUIN, 4 SLAAPKAMERS, GELEGEN 
AAN HET RUSTIGE DEEL VAN DE SPORTLAAN EN VLAKBIJ STRAND EN DUINEN! 




Aan de rand van de mooie en chique Vogelwijk. Centraal tussen de bekende winkelstraten De 
Fahrenheitstraat en de Frederik Hendriklaan. Sportlocaties zijn in de buurt net zoals de verschillende scholen 
waaronder ook The European School of The Hague. Vlakbij het strand, de duinen en de Scheveningse Haven 
en daarnaast ook veel groen in de omgeving met de Bosjes van Poot en Bosjes van Pex op loopafstand. Deze 
omgeving is dan ook niet voor niets ooit 'De Haagse Oase aan Zee' genoemd.




Indeling - zie voor de maatvoering bijgaande plattegronden:

Via de afgesloten en groene voortuin kom u bij de overdekte entree van de woning. 




Ontvangst in de hal met trapopgang en doorloop naar gang met garderoberuimte, kelderkast, ruim toilet, 
toegang tot woonkamer en aparte toegangsdeur naar de keuken.




De hoge plafonds (3,05 m) zijn werkelijk indrukwekkend. Direct bij binnenkomst valt dit op en zo ook in de 
woonkamer. Deze royale leefruimte is aan de voorzijde vormgegeven met een erker waardoor fijn lichtinval 
en de achterzijde is het de grote raampartij met uitzicht op de groene achtertuin dat in het oog springt. De 
totale oppervlakte van de woonkamer, met nu zelfs een grote vleugel als eye-catcher, maar vooral de hoogte 
is wat de bijzondere stijl van deze woning typeert.




De half open keuken heeft een ruim werkblad voorzien van een dubbele spoelbak, een inbouwkoelkast en 
een gaskookplaat met daaronder een inbouwoven. Vanuit hier toegang tot de gedeeltelijk betegelde en 
groene achtertuin, die gelegen is op het noorden en beschikt over een bescheiden houten berging.  




1e etage

Via de overloop toegang tot de 4 slaapkamers, badkamer en separaat toilet. Aan de voorzijde een ruime en 
lichte slaapkamer met vaste kast. Zowel deze kamer als de tweede slaapkamer (1-persoons) bieden toegang 
tot het op het zuiden gelegen balkon. 




De keurig betegelde badkamer is voorzien van een douchecabine, een licht verzonken ligbad en wastafel. 
Tevens is hier de opstelplaats voor de wasmachine en droger. Vanuit de royale slaapkamer gelegen aan de 
achterzijde van de woning is er toegang tot de badkamer, die tevens te betreden is vanuit de gang. De laatste 
kamer op deze etage is voldoende ruim om te dienen als 1-persoons slaapkamer of ideale werkkamer.

 

Verder heeft ook deze etage een separaat toilet en in een aparte kastruimte  bevindt zich de cv-ketel (2016). 
De gehele woning is voorzien van centrale verwarming.




Dit fijne familiehuis is gebouwd in 1923. Een periode waarin kwalitatief hoogwaardige materialen werden 
gebruikt. De  woning is altijd goed verzorgd en er heeft door de jaren heen het nodige onderhoud 
plaatsgevonden. De verkopers hebben een bouwtechnische inspectie laten uitvoeren waaruit geen 
noemenswaardige gebreken naar voren zijn gekomen.  Het bouwkundig rapport is ter inzage beschikbaar.




Bijzonderheden:

•	Gebouwd in 1923;

•	Bouwkundig rapport beschikbaar;

•	Erfpacht is eeuwigdurend, canon en beheerkosten eeuwigdurend afgekocht;

•	Circa 154 m2 woonoppervlakte;

•	Mits vergund mogelijkheden voor extra m2 d.m.v. dakopbouw;

•	Energielabel  D, geldig tot 29-09-2032;

•	Achtertuin op het noorden;

•	Zonnige voortuin en balkon op het zuiden;

•	Gratis parkeren voor de deur (geen parkeervergunningsgebied);

•	Houten kozijnen met grotendeels dubbelglas;

•	Elektra; 5 groepen en een hoofdschakelaar:

•	Cv-ketel merk Remeha Avanta 35C, bouwjaar 2016 ;
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verschillende scholen waaronder The European School of The Hague.




Verkoopcondities:

• Oplevering op korte termijn mogelijk;

• Niet-bewonersclausule van toepassing;

• Notaris keuze aan koper mits gelegen in Den Haag;

• Ongeacht het bouwjaar en de staat van onderhoud zal een ouderdomsclausule worden opgenomen.




Een woning die u volledig kunt renoveren naar eigen smaak, maar waarbij u de huidige praktische indeling 
grotendeels zou kunnen behouden. Ziet u zich hier een mooie toekomst tegemoet gaan? Dan wilt u deze 
woning zeker bezichtigen! Maak een afspraak voor een bezichtiging en wie weet bent u binnenkort de trotse 
eigenaar van dit geweldige huis.




Enthousiast over deze woning, maar uw eigen woning nog niet verkocht? Neem contact op met ons kantoor 
via 070 448 31 50 voor een gratis waardebepaling en persoonlijk verkoopadvies. Wij plannen dan direct een 
afspraak met de makelaar en heeft u op korte termijn beter inzicht in uw mogelijkheden. En mocht u 
begeleid willen worden door een aankoopmakelaar? Wij kunnen u natuurlijk gelijk introduceren bij een van 
onze lokale collega aankoopmakelaar specialisten. 




Wij hebben deze informatie, zoals u van ons mag verwachten, met veel zorg samengesteld. Toch komt het in 
uitzonderlijke gevallen voor dat blijkt dat de informatie niet volledig is. Daarom aanvaarden wij, als 
verkopend makelaar, geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Wat betekent dat er 
geen rechten ontleend kunnen worden aan de vermelde gegevens. We verstrekken u deze informatie om u 
uit te nodigen voor het plannen van een bezichtiging en het doen van een bod onder voorbehoud en 
gunning.




Toelichtingsclausule NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om 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.
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Overdracht

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1923

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Bouwkundige keuring

Energie prestatie advies

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 152 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 154 m²

Inhoud 604 m³

Oppervlakte externe bergruimte 2 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Zuiden

Staat Normaal
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Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Oriëntering Noorden

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta 35C

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Gaskachels

Heeft een balkon Ja

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een 
internetverbinding

Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Erfpacht zonder opstalvergoeding
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DIVA maakt dromen waar! 
Met zorg en aandacht is deze brochure voor u opgesteld.
De aankoop van een woning is een grote stap. Het is een droomwens die uitkomt. Maar ook een gebeurtenis 
waar veel tijd, geld en vooral emotie is gemoeid. U droomt al jaren van de sleuteloverdracht. En nu vraagt u 
zich af: is dit het huis dat voldoet aan mijn wensen? Is het die enorme investering wel waard?





 Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!


Op dit moment zijn er meer dan 25 kantoren die samenwerken met DIVA Makelaars. In de komende jaren 
wordt dit zorgvuldig uitgebouwd naar een landelijk netwerk van lokaal gespecialiseerde VBO-makelaars en 
ervaren hypotheek- en verzekeringsadviseurs met als doel de klant door heel Nederland optimaal te bedienen 
in het gehele (ver)koopproces.

DIVA

DIVA staat voor ‘Ster’: wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit, zonder zelf naast onze 
schoenen te gaan lopen. De basis van het  DIVA netwerk zijn dus ook ervaren (zelfstandig werkzame) VBO-
makelaars met aantoonbare kennis en successen in de makelaardij in hun regio.Doordat DIVA Makelaars 
intensief samenwerkt met branchevereniging VBO Makelaar zijn opleiding en integriteit gewaarborgd.

Laat ons uw woonwens vervullen
Ook ik ben aangesloten als zelfstandig ondernemer bij DIVA Makelaars.

U kunt van mij service, kwaliteit en bereikbaarheid verwachten. Ik informeer u graag wat ik voor u kan doen bij 
de verkoop van uw huidige woning, maar ook kan ik u helpen bij het zoeken naar een andere woning als dit 
niet de geschikte woning voor u is. 



 www.divamakelaars.nl

Armin Streekstra


 Makelaar o.z.





070-4483160

info@divamakelaars.nl

DIVA Makelaars


 Postbus 73849 (Hoofdkantoor)


2507 AH Den Haag

T 088 448 31 00

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.


