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Kenmerken
Woonoppervlakte 85 m²

VvE bijdrage p/m €115,49,-

Inhoud 226 m³

Bouwjaar 2004

Berging 4  m²

Z-W gelegen met

Prachtig uitzicht 



Modern en goed onderhouden appartement 
(85M2) gelegen op de bovenste verdieping (5e 
verdieping). Dit ruime appartement beschikt over 
een fijn balkon op het Z-W met fantastisch 
uitzicht over de skyline van Den Haag, heeft 3 
ruime slaapkamers, een lichte woon/eetkamer 
met open keuken, een moderne badkamer en 
een berging (4 M2).




Dit instapklare appartement is gelegen in een 
rustige en gezellige buurt in Voorburg met 
groenstrook en een naastgelegen grasveldje. 
Daarbij is dit appartement centraal gelegen en 
op 5 minuten rijden van het bruisende 
winkelcentrum "Westfield Mall of the 
Netherlands"  met een verscheidenheid aan 
winkels en horeca. Op loopafstand zijn o.a.: 2 
supermarkten op het vlakbij gelegen winkelplein, 
een sportaccommodatie, de speeltuin 
Wilgendreef, kinderboerderij en 
voetbalverenigingen. Zo goed als voor de deur 
bevinden zich de haltes van tramlijn 2, 3, en 4, 
station 't Loo en de Erasmuslijn richting 
Rotterdam.




Indeling: 




Entree via gesloten portiek met bellentableau en 
brievenbussen. Tevens is er een lift aanwezig 
met een naastgelegen trappenhuis;




Entree appartement via een ruime en brede hal 
(6.76 x 1.17/2.17) met toegang tot alle 
vertrekken van de woning,3 vaste kasten en 
toilet met fonteintje;

Woon/eetkamer (5.72 x 3.85) met veel lichtinval 
door de grote en brede ramen met elektrische 
zonwering en toegangsdeur naar het balkon;

Balkon (.2.85 x 1.69) gelegen op het Z-W met 
prachtig uitzicht over de skyline van Den Haag;

Half open keuken (1.97 x 2.73) met 
inbouwapparatuur: 4-pits gasfornuis, oven, koel/
vries combinatie, vaatwasser en afzuigkap; 

Achter slaapkamer gelegen aan balkonzijde 
(4.03 x 2.85);

Voorzijde slaapkamer (4.15 x 2.63);

2de voorzijde slaapkamer (1.97 x 3.12);

Geheel betegelde moderne badkamer (2.61 x 
2.40) met inloop-regen douche, wastafel, grote 
spiegel en wasmachine aansluiting;

Berging (2.40 x 1.51).





Bijzonderheden: 

 Kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie 
D nummer 6493 A-51




Bouwjaar 2004




VvE: VvE 't Loo (2/119de aandeel) maandelijkse 
bijdrage € 115,49,-, MJOP 2020 aanwezig




Appartement is geheel voorzien van dubbel glas




Energielabel is in aanvraag




Verwarming via HR Nefit combiketel, 2019 
eigendom




Balans ventilatie systeem met WTW;  Agpo HR 
Optofor 




Vrij parkeren in de omgeving en blauwe zone 
(max 2 uur)




Oplevering in overleg




NVM verkoopvoorwaarde van toepassing   






Interesse in dit huis? 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.






"Deze informatie is door ons met de hoogst 
nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door ons 
kantoor wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan 
wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten 
en oppervlakten zijn indicatief.'



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. 
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