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Het betreft een zeer ruime garagebox van 9,31 x 4 en een hoogte van 2,14 gelegen onder het 
appartementencomplex aan de Hengelolaan. Via een afgesloten parkeerterrein welke is voorzien van een 
elektronisch toegangshek bereik u het binnenterrein met aangrenzend de garageboxen.  Als gevolg van de 
afmetingen kunnen er zeer eenvoudig twee (kleine) auto's in gestald worden. Het is niet toegestaan om 
overlast veroorzakende activiteiten te ondernemen. 




De garage is voorzien van verlichting en stopcontacten en een eigen meter. 




Maandelijkse VvE bijdrage € 60,78

Het betreft een erfpachtrecht uitgegeven onder de voorwaarden van 1923 verordening 1930, eindigend op 
31-12-2030. De canon bedraagt € 13,62 per half jaar achteraf.




De toegangsdeur is smaller dan de ruimte in de box.

Deze is namelijk 2,30 breed en 1,99 hoog. 




De ingang van het complex is gelegen aan de Otterade t/o nummer 1.




Verkoopcondities:

• Scherpe bieden vanaf prijs (WOZ waarde 2022 € 50.000,-) ;

• Biedingen verlopen via divamakelaars.nl/eerlijkbieden 

• Oplevering in overleg korte termijn mogelijk;

• Notaris keuze aan koper mits gelegen in Den Haag;

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




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.
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Overdracht

Vraagprijs € 45.000,- k.k.

Servicekosten € 65,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Parkeergelegenheid

Soort bouw Bestaande bouw

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 37 m²

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij snelweg

Vrij

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Aantal overdekte parkeerplaatsen 2



GOOGLE KAARTEN
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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 arminstreekstra@diva.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.


