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Mooie lichte 3 -kamer parterrewoning met half open moderne keuken, 

luxe badkamer en fantastische zonnige achtertuin met tuinhuis en 

achterom.

Gezamenlijk entree met bellen- en brievenbussentableau.

Je komt deze gezellige parterrewoning binnen in een royale L-vormige hal 

met bergkast. Door de gehele woning is een mooie houten vloer aanwezig 

met brede vloerdelen.

Vervolgens kom je in de lichte woonkamer en suite. De beide kamers zijn 

afgescheiden met glas in lood deuren.

Ideaal is de grote open moderne lichte woonkeuken voorzien van een 

licht keukenblok met 1,5 spoelbak. De inbouwapparatuur bestaat uit een 

koelkast, een vaatwasser, een keramische kookplaat en een oven.

Royale slaapkamer met houten vloer bevindt zich aan de voorzijde.

Luxe badkamer met inloopdouche, handdoekenradiator, wastafelmeubel, 

toilet, aansluiting voor een wasmachine en mechanische ventilatie. Deze 

mooie badkamer is voorzien van vloerverwarming.

Fantastische zonnige achtertuin op zuidoosten met 2 terrassen en 

plantenborders. Grote stenen tuinhuis met sauna bevindt zich aan de 

achterzijde. Er is een extra stenen berging aan de voorzijde van de tuin.

Ideaal is de zij-uitgang vanuit de tuin naar de Aronskelkweg.

Dit appartement ligt op een fantastische locatie met vrij uitzicht over 

water en groen en om de hoek van het onlangs vernieuwde winkelcentrum 

De Savornin Lohmanplein. Dichtbij diverse sportfaciliteiten, scholen 

(waaronder de internationale school) openbaar vervoer (bus 24 en 

randstadrail 3), bos, zee en duinen..

Indeling 

Locatie

Algemeen 



  

- Woonoppervlak 78 m² volgens de branche meetinstructie NEN 2580
- Energielabel C
- Bouwjaar 1950
- Bouwtechnisch rapport aanwezig
- Aluminium kozijnen met dubbel glas aan de voorzijde
- Houten kozijnen met grotendeels dubbel glas aan de achterzijde met glas-in-
  lood Ramen
- CV HR combiketel uit 2017, merk Nefit
- Elektra 9 groepen en aardlekschakelaar
- Pannen dak
- Erfpachtscanon bedraagt € 199,63 per half jaar (incl. beheerkosten)
- Erfpacht, grondwaarde € 17.600,-
- Herzieningsdatum canon 1 januari 2026
- 18/102e aandeel in de VvE, bijdrage € 135,- per maand
- Gratis parkeren voor de deur
- Kijk ook naar onze omgevingsfilm
- Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing
- De op te maken koopovereenkomst zal conform het NVM-model zijn
- Akte via boedelnotaris 
- In de koopakte zal in verband met het bouwjaar de asbest- en 
  ouderdomsclausule worden opgenomen alsmede de nalatenschapsclausule

Interesse in deze woning? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. 
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en 
zorgen.

Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Haaglanden vindt u op Funda.

KADASTRALE OMSCHRIJVING:
Gemeente Loosduinen, sectie H, nummer 5907 A-6

OPLEVERING: in overleg, kan snel 

Bijzonderheden

Je bent deelnemer bij ons 
Rad van Fortuin deze maand! *

* check onze site voor de deelnemersvoorwaarden


