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VRAAGPRIJS 
€ 400.000 K.K.

LAAN V. ROOS EN DOORN 37 E Den Haag



Woonoppervlakte : 80 m²

Perceeloppervlakte : 0 m²

Inhoud : 243 m³

Bouwjaar : 1991-2000
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Prachtig ruim zeer goed geïsoleerd (A+ label)  en in 

luxe stijl afgewerkt appartement voorzien van 

eikenhouten visgraat parketvloer gelegen in het 

mooiste stukje centrum van Den Haag. Door de 

situering naast de corridor naar het achter gelegen 

binnenterrein beschikt het appartement over veel 

daglichttoetreding middels de grote ramen (deels 

van vloer tot plafond) aan de voorzijde, achterzijde 

en zijgevel. 





Het appartement is gelegen in het chique complex 

"Rozendoorn Residence” in de erg geliefde wijk  

'Buurtschap 2005'  en direct om de hoek van het 

Lange Voorhout, winkelstraat de Denneweg, het 

Plein en de binnenstad. Op loopafstand vindt u 

openbaar vervoer, leuke horecagelegenheden en 

een groot scala aan (exclusieve) winkels. Verder is 

de snelweg zeer goed bereikbaar maar ook het 

Scheveningse strand is gelegen op zo'n 15 minuten 

rij afstand. 





Het appartement kan volledig gestoffeerd 

opgeleverd worden. 





De indeling is als volgt: 


Ruim opgezette centrale hal met bellentableau en 

brievenbussen; afgesloten entree met lift of trap 

naar het appartement. Entree woning: hal met 

toegang tot de slaapkamer voorzien van inloopkast. 

Gang met opstelplaats warmte unit en aansluiting 

voor wasmachine en droger, moderne badkamer 

met douche, toilet en wastafelmeubel. Ruime en 

lichte woon- eetkamer met Frans balkon en open 

verbinding naar de keuken. De keuken is voorzien 

van combi-oven/magnetron, vaatwasser, 

keramische kookplaat, koelkast, vriezer en 

afzuigkap. 





Door stadsverwarming, een recent vervangen 

warmtewisselaarsysteem (november 2020) en een 

warmte terugwinningssysteem is het totale energie 

jaarverbruik erg laag in deze woning. 





Eigen berging in de kelder en een extra afgesloten 

gemeenschappelijke fietsenberging.





Bijzonderheden: 


- Woonoppervlak ca. 80 m2


- Actieve vereniging van eigenaars, bijdrage € 162,81


   per maand. 


- Energielabel A+ 


- Geheel voorzien van dubbel glas 


- Video intercom 


- De woning verkeert in goede staat van onderhoud


   en kan zo worden betrokken 


- Stadsverwarming 


- Individuele ventilatie middels warmte


   terugwin-systeem 


- Eigen grond


- Oplevering in overleg
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

____________________________________

_______________________________ 

Beautiful and spacious apartment finished in a 

luxurious style and fitted with double banded 

herringbone oak parquetry in the most beautiful 

part of the centre of The Hague. Because of the fact 

that the apartment is situated next to the courtyard, 

it receives a lot of natural light through the windows 

(partly from ceiling to floor) at the front, back and 

sides. 


The apartment is situated in a fancy building: 

"Rozendoorn Residence.” 





The area "Buurtschap 2005” is well-loved and 

directly around the corner from the Lange Voorhout, 

shopping street the Denneweg, the Plein and the 

city centre. Public transportation is just a little walk 

away, as well as very good restaurants and cafés 

and some (exclusive) shops. Furthermore, access to 

the highway is very well and the beach is just a 15 

minutes' drive away. 





The property can be delivered semi-furnished. 





Lay-out: 


Grand hall which houses the doorbells and post 

boxes; closed entrance with stairs or elevator to the 

second floor and apartment. 


Entrance to the apartment: hallway with access to 

the bedroom with walk-in closet. Corridor with 

fitting for the heater unit and fittings for washing 

machine and dryer, bath room with shower, toilet 

and faucet. Spacious living room and dining room 

with French balcony and open connection to the 

kitchen. The kitchen is fitted with a combination 

oven/microwave, dish washer, ceramic 'hobs', 

fridge, freezer and hood. 
































Special features: 


- Living space approx 80 m2


- Active owners association


- Contribution € 162,81 per month 


- Energy rating A+


- Full double glass 


- Video intercom 


- Mint condition, can be taken into use immediately 


- District heating 


- Individual ventilation through a heat-recovery 

system 


- Own ground
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WORDT 
DIT JOUW

WONING?
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 
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KADASTRALE KAART
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Tekst
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

De Vries Robbé 
Makelaardij o.g. B.V.

Javastraat 47

2585 AE

Den Haag

TEL. +31703658844

www.vriesrobbe.nl

info@vriesrobbe.nl


