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Te koop: Van Zaeckstraat 19, DEN HAAG
Vraagprijs € 795.000 k.k.
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Ruim appartement aan de rand van Den Haag in parkachtige omgeving
Wonen in een klassiek appartementencomplex met diverse winkels op loopafstand in de gezellige 

van Hoytemastraat. Dit is stijlvol wonen in de Benoordenhout. Het betreft appartementengebouw 

Duinzicht alwaar wij dit appartement aanbieden ter grootte van ca 195 m2 verdeeld over diverse gro-

te leefvertrekken, een ruime moderne keuken alsmede  3 slaapkamers en 2 moderne badkamers.
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Kenmerken:
Vraagprijs:     € 795.000 k.k. 

Aanvaarding:     In overleg

Kadastraal bekend:    DEN HAAG X 5294 A17 en A19

Bouwjaar:     1930

Gebruiksoppervlak woonruimte:   192,4 m2

Overige inpandige ruimte:    0 m2

Gebouwgebonden buitenruimte:   8,4 m2

Externe bergruimte:     1,9 m2

Parkeergarage:     17,3 m2

Inhoud:      702 m3

Woningtype:     Appartement

Aantal kamers:    5

Aantal slaapkamers:    3

Aantal badkamers:    2  

 

Tuin:       Gemeenschappelijke tuin

Buitenruimte:     Balkons

Parkeren:     Parkeergarage voor 1 auto over te nemen  

      tegen een n.t.b. meerprijs 
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Beschrijving woning

Centrale entree, lift en stijlvol trappenhuis naar de 2e en tevens bovenste etage. (U deelt de overloop 

slechts met 1 ander appartement.)

Ruime entreehal, garderobekamer en een ruim gastentoilet. Woon-/eetkamer en suite met openhaard 

in de woonkamer alsmede schouw in de eetkamer. De keuken is modern en ruim en van diverse appa-

ratuur voorzien (vaatwasser, magnetron moderne gaskookplaat, oven, koelkast/vriezer, afzuigkap). Bij 

de keuken bevindt zich een van de balkons.

De centrale hal gaat over in een gangzone welke u leidt tot de 3 slaapkamers waarvan 2 zeer ruim met 

eigen badgelegenheid. Beide badkamers zijn uitgevoerd met douche, wastafel en toilet (alles zo goed 

als nieuw). Twee slaapkamers hebben een balkon.

Er is een opstelplaats voor wasmachine en droger in het appartement alsmede een ruime bergkast. 

Tevens in de onderbouw een berging.

Parkeren
Er is de mogelijkheid tot verwerving van een garage tegen een nader te bepalen meerprijs op het ach-

tergelegen terrein. De garage biedt plaats voor 1 auto binnen en 1 op de oprit voor de garage.

Het is tevens mogelijk een parkeervergunning aan te vragen voor de openbare weg. Hierbij is er 1 ver-

gunning aan te vragen voor de eigenaar van de woning en 1 voor de eigenaar van de parkeergarage.

VVE-bijdragen
VVE-bijdrage appartement: € 381,95 per maand (prijspeil 2021)

VVE-bijdrage parkeergarage: € 8,85 per maand (prijspeil 2021) Eventueel indien verworven.

Voorschot stookkosten: € 205,84

Bijzonderheden
Beschermd stadsgezicht

Appartement is voorzien van isolerend “Van Ruysdael” glas.

Dak is zowel geluid als warmte geïsoleerd.

Ouderdomsclausule is van toepassing.

Kadastrale gegevens
Woning: Van Zaeckstraat 19 ‘s Gravenhage X 5294 A17 (190/1.900e deel)

Parkeergarage: Van Wijngaerdenstraat 16 ‘s Gravenhage X 5294 (17/1.900e deel)
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Plattegrond

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 september 2020
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: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

's-Gravenhage
X
1989

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: ---

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    


