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        Gevers Deynootweg 1274 b


Fantastisch pas gerenoveerd 3-kamer 
appartement (61 m2) op de 6 de etage van het 
complex met doorlopende visgraat gelegde PVC 
laminaatvloer met vloerverwarming over het 
gehele appartement, nieuwe moderne 
badkamer en keuken en balkon met uitzicht op 
zee, een berging en een parkeerplaats.








Ideale ligging vlakbij de gezellige en levendige 
boulevard met strand, winkels, restaurants, de 
Pier, sport- en recreatiemogelijkheden en het 
Circustheater. Openbaar vervoer (tram en bus) 
en toegang uitvalswegen tevens in de nabije 
omgeving.















In 2020 heeft er een grootschalige renovatie van 
het complex plaatsgevonden, deze heeft ervoor 
gezorgd dat het complex, onder architectuur 
een geheel nieuwe uitstraling heeft gekregen. 
Tevens is er ingezet op de verduurzaming van 
het complex.






Tevens wordt de parkeerplaats in combinatie 
met het appartement te koop aangeboden voor 
€30.000,- 



























INDELING:




Via gesloten hoofdentree met bel- en 
brievenbussentableau met de lift of trap naar de 
6 de verdieping;




Galerij, entree appartement;




Hal (1.04 x 6.43) met glazen tochtdeur, 
doorlopende PVC vloer met vloer verwarming en 
toegang tot alle vertrekken; 




Zwevend hangcloset met fonteintje;




Vaste kast met opstelplaats C.V. combiketel;




Woonkamer met open keuken (6.59/5.00 x 
5.14) voorzien van de doorlopende PVC vloer 
met vloerverwarming, een bergkast (1.25 x 1.05) 
en toegang tot het balkon (4.4 m2)  op het 
westen met zeezicht;




Moderne open keuken voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, zoals kleine vaatwasser, 
koelkast, vriezer, oven, inductie kookplaat en 
afzuigkap;




Moderne betegelde badkamer (1.85 x 1.89) met 
wastafelmeubel, ruime inloopdouche en 
vloerverwarming;




Slaapkamer (4.54 x 1.85) met wasmachine 
aansluiting en PVC vloer met vloerverwarming;




Grotere slaapkamer (4.53 x 2.27) met PVC vloer 
en vloerverwarming;




Ruime berging (2.31 x 1.84) in afgesloten 
gedeelte van de onderbouw.





























BIJZONDERHEDEN:




Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage 
881, V 7214, indexnummer 77




Bouwjaar 1985




Erfpacht, canonverplichting eeuwigdurend 
afgekocht




Appartement is volledig gerenoveerd in 2020




Geheel voorzien van vloer verwarming




C.V. Remeha CR Avanta  bouwjaar 2019, 
eigendom




De VvE heeft voor de de investering van de 
isolerende maatregelen een 15 jarige lening 
afgesloten






Actieve V.v.E., maandelijkse bijdrage 
appartement en berging € 239,39 per maand 
(inclusief voorschot stookkosten en aflossing 
lening)




Geheel voorzien van dubbel glas




Energielabel C




Oplevering in overleg




Tevens wordt de parkeerplaats in combinatie 
met het appartement te koop aangeboden voor 
€30.000,- 

(VvE maandelijkse bijdrage voor de 
parkeerplaats €20,75)












Deze tekst is door ons kantoor met de meeste 
zorg samengesteld aan de hand van de door de 
verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens 
en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen 
garanties verstrekken, noch kunnen wij op 
enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor 
deze gegevens aanvaarden.







Kenmerken
Woonoppervlakte 61 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 4.4 m²

Inhoud 222 m³

Bouwjaar 1985

Energielabel C

Vraagprijs

€ 299.000 k.k.

















PLattegrond 2D



Plattegrond 3D



Locatie op de kaart



Uw makelaar
Duttendael NVM makelaars is een klein makelaarskantoor in Den Haag. Wij bedienen de 
woningmarkt in Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk en Leidschendam.




Aandacht voor de klant staat bij ons voorop en wij ontzorgen onze kanten van A tot Z met duidelijke 
adviezen, heldere communicatie en flexibiliteit. 

Han Stijkelplein 15 | 2597 NS  'S-Gravenhage

070-3065960  | info@duttendael.nl | www.duttendaelmakelaars.nl


