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Te koop: 
Burgemeester Schoute Park 26, Wassenaar

Vraagprijs € 1.425.000 k.k.
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Wonen in Parq Residence, Wassenaar
Prachtig gelegen temidden van groen en landerijen een fraai geheel gerenoveerd luxe appartement, 

deel uitmakend van het in 2019-2020 gerealiseerde appartementencomplex “Parq Residence”, 

gelegen aan de Schouwweg te Wassenaar met aan de zuidkant uitzicht over de landerijen en aan de 

westzijde uitzicht over de voortuin en vijver naar de Schouwweg.
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Kenmerken:
Vraagprijs:     € 1.425.000 k.k. 

Aanvaarding:     In overleg

Kadastraal bekend:    WASSENAAR F 11331 A102, A16, A39 en  

      A85

Bouwjaar:     1930 / 2020

Gebruiksoppervlak woonruimte:   216 m2

Overige inpandige ruimte:    0 m2

Gebouwgebonden buitenruimte:   39 m2

Externe bergruimte:     10 m2

Inhoud:      723 m3

Woningtype:     Appartement

Aantal kamers:    5

Aantal slaapkamers:    2

Aantal badkamers:    2  

 

Tuin:       Gemeenschappelijke tuin

Buitenruimte:     Drie balkons

Parkeren:     Twee parkeerplaatsen in inpandige 

      parkeergarage   
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ARTIST IMPRESSION
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Beschrijving woning
Appartement 26 ligt rechts boven de centrale ontvangsthal en is via deze hal en de monumentale trap of de lift 

rechtstreeks te bereiken. Het woonoppervlak bedraagt 214 m2 exclusief drie ruime balkons waarvan 1 overdekt, 

1 op het zuidwesten en 1 aan de oostkant.  Onder de appartementen bevinden zich in de afsluitbare parkeerga-

rage twee privé parkeerplaatsen en een ruime afgesloten berging. Het appartement heeft drie slaapkamers, twee 

badkamers, een ruim toilet en een grote technische ruimte voor de CV en warmwater voorzieningen alsmede plek 

voor de was- en droogunits en een luchtbehandelingsinstallatie. De isolatiewaarde van het appartement voldoet 

aan de nieuwste NEN normeringen. Tot mede eigendom behoort een gemeenschappelijke tuin, slechts toegan-

kelijk voor bewoners en hun bezoekers. De uitstekende locatie, rijkdom aan bos en uitzicht tover de landerijen is 

een garantie voor rust en ruimtegevoel.

Het centrum van Wassenaar is nog geen 10 minuten fietsen. De bereikbaarheid is optimaal waarbij zowel Amster-

dam als Den Haag perfect bereikbaar zijn alsmede de Wassenaarse slag is zeer nabij gelegen is.

Indeling

Terrein

Het terrein betreedt u middels de poort. Als bewoner rijdt u via de verwarmde slipway de parkeergarage in. Voor 

bezoekers is er voldoende buitenparkeerruimte. U kunt het appartement bereiken via meerdere entreedeuren, 

echter de statige hoofdentree leidt u direct naar het appartement zowel per trap als lift.

Woning

Entree, mooie hal met garderobe en gastentoilet voorzien van fontein en wc, daarnaast een technische ruimte 

met daarin de opstelling warmtewisselaar, boiler en luchttechniek. Tevens een werkbank alsmede opstelling was-

machine en wasdroger.  In de hal is een ruime kastenwand op maat gemonteerd. Doorloop naar de centraal ge-

legen moderne keuken welke voorzien is van Siemens vaatwasser, spoelbak, quooker, koelkast, vriezer, twee he-

teluchtovens alsmede 5 pits inductiekookplaat met afzuigkap. Ook in de keuken veel bergruimte en extra kasten.

De vloer is betegeld met een marmerlook keramische tegel.

Via de toegangsdeur bereikt u de woonruimte via een dubbele glazen Spy-Gate deur. De woonkamer is betegeld 

met houtlook keramische tegels en kijkt uit op de voortuinen vijverpartij  alsmede deel van de Schouwweg. De 

woonkamer heeft 2 toegangsdeuren naar respectievelijk het zonnebalkon links en het schaduwbalkon rechts. In 

de woonkamer is een half verhoogde muur in L-vorm opgebouwd teneinde de ruimte enigszins op te delen in 

een eetgedeelte alsmede zithoek. Dit kan vrij gemakkelijk veranderd worden indien dit niet gewenst zou zijn.

Vanuit de woonkamer toegang tot de ruime slaapkamer met vaste kastenwanden en doorloop naar de badkamer 

voorzien van dubbele wastafels, verwarmd handdoekrek,  toilet en inloopdouche. Alles is neutraal betegeld in 

grijs en wit tint keramiek. Deze ruime slaapkamer beschikt over een groot balkon.

Aansluitend op de keuken is een heerlijke kamer bereikbaar welke aansluit op de tweede slaapkamer welke uit-

kijkt op de landerijen. Tevens is hier een tweede badkamer voorzien van badkamermeubel, handdoekenradiator, 

toilet alsmede ruime inloopdouche.

Een geruisloze efficiënte warmtepomp voorziet in een aangename manier van verwarmen via vloerverwarming.
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Plattegrond
Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 23 februari 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Wassenaar
F
7007

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Burg Schoute park
Kadastrale kaart



Regio Den Haag, Wassenaar
Conduct Vastgoed B.V.  
Langstraat 23
2242 KJ Wassenaar
Telefoon 070 3310536
info@conductvastgoed.com
www.conductvastgoed.com 

Regio Bollenstreek, Leiden en Noord-Holland    
Conduct Vastgoed B.V.
Herenweg 96    
2361 EV Warmond     
Telefoon 071 3019121      
info@conductvastgoed.com    
www.conductvastgoed.com    


