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VRIJSTAAND WONEN OP HET WATER

FIJNE WOONARK INCLUSIEF LIGPLAATS MET UITZICHT OP HET RUSTIGE EN BREDE VAARWATER VAN DE 
SOESTDIJKSEKADE MET TWEE SLAAPKAMERS EN KADETUIN INCLUSIEF BERGING OP HET ZUIDEN 




Centraal gelegen in de gezellige wijk Leyenburg met alle voorzieningen nabij zoals winkels, scholen en 
openbaar vervoer. Het Haga-ziekenhuis met het openbaar vervoersknooppunt is gelegen op enkele minuten 
lopen waarna je binnen een kwartier in het centrum van Den Haag bent. Het heerlijke strand van Kijkduin 
bereikt u in 15 fietsminuten.





 Indeling:


Entree; via een enkele afstap komt u in de gang. Vanuit hier heeft u toegang tot de woon- en eetkamer, 
keuken, twee slaapkamers en de badkamer met toilet.




De gezellige woonkamer met verhoogde eetkamer biedt een heerlijk uitzicht over het vaarwater. De sfeer en 
het buitengevoel maken dit tot een heerlijk vertrek om rustig te vertoeven.  




Schuin tegenover de entree vindt u de keuken en de naastgelegen badkamer. Koken met uitzicht over het 
water. De keuken is praktisch ingedeeld met aan beide zijden werkruimte en opbergkasten. De keuken is 
voorzien van een inbouw gaskookplaat met daarboven de afzuigkap en verder biedt de keuken ruimte aan 
een onderbouwwasmachine, -vaatwasser en is er tevens ruimte voor een hoge koel- vriescombinatie. Verder 
vindt u in de keuken de opstelplaats voor de cv-ketel.




De naastgelegen badkamer beschikt over een douche, handdoekradiator, wastafelmeubel en toilet. Naast de 
badkamer vindt u de eerste slaapkamer, die erg ruim is en gemakkelijk plaats biedt aan een goed formaat 
tweepersoonsbed en grote linnenkast. Aan het einde van de gang is de 2e slaapkamer gelegen, Ook dit is een 
ruime slaapkamer en heeft goed lichtinval door ramen aan twee zijden.  




Voor de woonark gelegen is de gezellige en omheinde en gezellige aangeklede kadetuin waar het heerlijk 
genieten is. De houten berging is voorzien van elektra en biedt voldoende ruimte voor het stallen van fietsen. 

Wenst u rust en privacy zonder overlast van buren? Kies dan voor wonen op het water! U koopt de ark vrij op 
naam (v.o.n.) d.w.z. geen overdrachtsbelasting, notariskosten of verdere bijkomende kosten. Wel is er sprake 
van liggeld c.a. € 555,- per jaar. Laat u verrassen door deze fijne woonark en het instant vakantiegevoel dat u 
erbij cadeau krijgt! Maak een afspraak voor een bezichtiging en de makelaar leidt u met veel plezier rond.




DIVA Hofstad Hypotheken & Verzekeringen. Wij hebben ruime ervaring met het financieren van woonarken. 
Voor meer informatie met betrekking tot het financieren, het verkrijgen van de juiste vergunning, benodigde 
verzekeringen en eventueel brandmerken van de woonark, neem contact op met onze afdeling hypotheken. 
Let op voor de aanschaf van een woonark is minimaal 10% eigen geld noodzakelijk.





 Bijzonderheden:


- Beton casco met houten opbouw; - Bouwjaar 1962 en aanbouw 1982;

- Geen overdrachtsbelasting of andere bijkomende kosten;

- Twee slaapkamers;

- Keuken met praktische indeling en uitzicht over het vaarwater;

- Voorzien van een geldige ligplaatsvergunning, liggeld c.a. € 555,- per jaar;

- Elektra: 5 groepen; - HOMA-rioolpomp HOMA uit september 2014;

- Cv ketel Remeha Avanta 25C uit 2012;

- Schilderwerk uitgevoerd in 2020;

- Gevelbeplating vernieuwd in 2018; - Dak afvoeren vernieuwd in 2018;

- Energielabel G, geldig tot en met 30-11-2032;

- Grotendeels voorzien van houten kozijnen met dubbelglas, aanbouw houten kozijnen met enkelglas;

- Zonnige kadetuin aan de voorzijde van maar liefst 10 m bij 2.45 m;

- Houten berging van ca. 6M2 voorzien van elektra;

- De woonark is voorzien van alle walaansluitingen en aangesloten op de riolering;

- Parkeergelegenheid voor de deur, overdag gratis, van 18.00 uur tot 24.00 uur betaald parkeren;

- Op loopafstand van het winkelcentrum Monnickendamplein, openbaar vervoer en diverse scholen.
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Verkoopcondities:

• Bieden vanaf prijs; Getaxeerde waarde € 250.000,- taxatierapport aanwezig;

• Biedingen verlopen via: www.divamakelaars.nl/eerlijkbieden

• Oplevering in overleg;

• Niet-bewonersclausule;

• Notaris Matzinger Eversdijk Notarissen;

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




Enthousiast over deze woning, maar uw eigen woning nog niet verkocht? Neem contact op met ons kantoor 
voor een gratis waardebepaling. Wij plannen dan direct een afspraak met de makelaar om u op korte termijn 
een beter inzicht in uw mogelijkheden te geven.




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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PLATTEGROND WOONARK EN 
KADETUIN

SOESTDIJKSEKADE 825
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Overdracht

Vraagprijs € 230.000,- v.o.n.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, woonboot, vrijstaande woning, waterwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1962

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 71 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 71 m²

Inhoud 247 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan vaarwater

Beschutte ligging

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Open ligging

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Voortuin
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Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel G

 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta 28C

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een 
internetverbinding

Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft ventilatie Ja
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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.





t 070-4483150

E 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.


