Turfhaven 28, Den Haag

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 475.000 k.k.

Aangeboden sinds

07-08-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

ja

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

41m2

Breedte

13m

Diepte

3,5m

Ligging
Ligging

residentieel, aan rustige weg, stad, stad centrum, in centrum, vrij uitzicht

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Gebouw

Woontype 3

Portiekflat

Bouwjaar

2017

Raamwerk

aluminium

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

88m2

Inhoud

260m3

Energie
Verwarming

individueel, stadsverwarming, vloerverwarming geheel

Type warm water

individueel, andere

Beglazing

hoogrendementsglas

Type isolatie

volledig geïsoleerd
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Plattegrond

Omschrijving
Looking for an apartment in the heart of The Hague?
If you are dreaming about a ready-to-live-in home in the center of The Hague, with luxury, modern design and optimal living comfort;
look no further! A spectacular 3-room apartment with an enormous terrace (41 m2) and own parking space is now available just a 4
minutes’ walk from the Hague Central Station.
Op zoek naar een appartement in het hart van Den Haag?
Als je ervan droomt van een instapklare woning met moderne inrichting en optimaal woongemak; zoek dan niet verder! A
spectaculaire 3-kamer appartement met een enorm terras (41 m2) en eigen parkeerplaats is nu beschikbaar op net 4 minuten lopen
vanaf Den Haag Centraal Station. Voor verdere Nederlandse omschrijving zie onder de Engelstalige.

---------------------------

This 2-bedroom home is located in a newly-built luxury apartment complex at a unique location right in the middle of the bustling
center of The Hague. Given the central location in the Hofstad, it is not surprising that you can find numerous amenities and facilities
within a short distance of the property. What is perhaps surprising is that you have your own numbered parking space and that the
A12 is particularly easy to reach. Only two traffic lights and 800 meters and you are on the highway in a minute, making commuting
outside The Hague or outside the city center a breeze.
The apartment
Located on the 5th floor, the apartment has 12 floor-to-ceiling windows and every room has access to the terrace. The fully
floor-heated home is characterized by the colors red and white, mainly thanks to the project quality carpet tiles that are very easy to
replace. All walls are reinforced and the entire space is sound insulated so much that the entire street including trams appear to have
been muted.
The house is equipped with the latest technology, such as lamps on sensors, remote-controlled curtains, video intercom, etc., for an
optimum living experience.
The layout
The smart spatial orientation of the living room creates a feeling of depth extending into the terrace. The kitchen and dining area are
integrated into the living room. The elegant layout of this room with this combined function ensures that a lot of space remains
available, even with the presence of custom-made bookshelves, wall cabinets and integrated workspace.
The kitchen has brand-new top-quality equipment (such as fridge and freezer, microwave-grill-oven combination, dishwasher,

induction stove and high-power hood). The counter top, extended workbench and the large sink is made of ARTE granite. The
spacious drawers, pull out corner cupboard and top cabinets provide plentiful storage space.
There are two bright and airy bedrooms fitted with custom cupboards, both of which open into the terrace. Both have Internet and
cable tv connections and remote operated curtains. The second bedroom (at the moment furnished with 4-person bunkbed) is large
enough to be repurposed, for e.g. as a home office or a hobby room.
The luxurious bathroom has a Villeroy and Boch Whisper Combipool jacuzzi (remote controlled air and water jets and self-cleaning
mechanism) and a lavish shower cabin (design shower panel with rain function, body and handheld jets). The bathroom also has a
two-person washbasin and cable tv connection. There is a separate toilet fitted with a Duravit Sensowash toilet which has a
remote-operated hot water bidet function. Both rooms have large fixed mirrors and a unique custom-made mix of mosaic tiles from
Bisazza and ceramic tiles from Porcelanosa.
There is a separate room for the washing machine and dryer, also optimized in space with custom cupboards. The long hall from the
entrance gives access to all rooms, and has enough wall space and sensor operated led lights to use as a gallery for display eg. of art
or photos.
In addition to the storage room in the apartment, there is an individual storage facility in the basement of the building, with a raised
floor and cupboards.
The terrace
The terrace is absolutely striking in appearance, with an open view of government in one of the most important cities in The
Netherlands. No less than 41 square meters, it has its own storage place and a beautifully finished stone seating area. The partially
covered terrace is fully tiled for easy maintenance. There is space to create an outdoor garden, children’s playground, to place a hot
tub, etc. etc. You are only limited by your imagination!
Specialties:
• Short distance from public transport (The Hague central station) and motorway (A12)
• Terrace of 41 m2 in the heart of the city
• Inclusive of furniture in photos
• Own numbered parking space (Mandatory purchase, € 35,000 k.k)

--------------------------Deze 2-slaapkamer woning is gelegen in een nieuw gebouwd luxe appartementencomplex op een unieke locatie midden in het
bruisende centrum van Den Haag. Gezien de centrale ligging in de Hofstad is het niet verrassend dat er op korte afstand van de
woning tal van voorzieningen en voorzieningen te vinden zijn. Wat wellicht wel bijzonder is, is dat u hier uw eigen parkeerplaats in de
parkeergarage heeft en dat de A12 bijzonder gemakkelijk te bereiken is. Slechts twee verkeerslichten en 800 meter en u bent binnen
een minuut op de snelweg, waardoor het woon-werkverkeer buiten Den Haag of buiten het centrum ook gemakkelijk te realiseren is.

Het appartement
Het appartement gelegen op de 5e verdieping is voorzien van 12 ramen van de vloer tot het plafond en elk vertrek biedt toegang tot
het terras. De volledig van vloerverwarming voorziende woning wordt gekenmerkt door de kleuren rood en wit, vooral dankzij de
projectkwaliteit tapijttegels die heel gemakkelijk te vervangen zijn. Alle muren zijn versterkt en geluiddicht zodat het lawaai van de
straat en trams niet tot de woning doordringt.
De woning is voorzien van de modernste technologie, zoals lampen op sensor, op afstand bedienbare gordijnen, video intercom, etc.,
voor optimaal wooncomfort.
De indeling
De slimme ruimtelijke oriëntatie van de woonkamer creëert een gevoel van diepte tot op het terras. De keuken en eetkamer zijn
geïntegreerd in de woonkamer. De elegante indeling van deze kamer met deze gecombineerde functie zorgt ervoor dat veel ruimte
beschikbaar blijft, zelfs met de aanwezigheid van de boekenkasten, wandkasten en de werkruimte.
De keuken heeft nieuwe apparatuur van topkwaliteit (zoals koelkast en vriezer, magnetron-grill-oven combinatie, vaatwasser,
inductiekookplaat en krachtige afzuigkap). Het aanrechtblad, verlengde werkblad en de grote spoelbak zijn gemaakt van ARTE
graniet. De ruime laden, uittrekbare hoekkast en bovenkasten bieden veel opbergruimte.
Er zijn twee lichte en luchtige slaapkamers die beiden uitkomen op het terras. Beiden hebben aangepaste kasten, internet- en
kabel-tv-aansluitingen en op afstand bediende gordijnen. De tweede slaapkamer (op dit moment ingericht met een
4-persoonsstapelbed) is groot genoeg om te worden gebruikt zoals bijvoorbeeld voor een kantoor aan huis of een hobbyruimte.
De luxe badkamer heeft een jacuzzi van Villeroy en Boch Whisper Combipool (met op afstand bedienbare lucht- en waterstralen en
zelfreinigend mechanisme) en een royale douchecabine (design douchepaneel met regenfunctie en massagejets). De badkamer heeft
ook een dubbele wastafel en een kabel-tv-aansluiting. Er is een apart toilet voorzien van een Duravit Sensowash toilet met een op
afstand bediende heet water-bidetfunctie. Beide kamers hebben grote vaste spiegels en een unieke mix van Bisazza mozaïektegels en
Porcelanosa keramische tegels.
Er is een aparte ruimte voor de wasmachine en droger met daarbij extra vaste kasten. De lange hal vanaf de ingang geeft toegang tot
alle kamers en heeft voldoende ruimte op de muur om te gebruiken als galerij voor bijv. kunst of foto's.
Naast de berging in het appartement is er een individuele berging in de kelder van het gebouw, met een verhoogde vloer en vaste
kasten.
Het terras
Het terras is absoluut opvallend, met een bijzonder vrij uitzicht op de Tweede Kamer in een van de belangrijkste steden van
Nederland. Het heeft niet minder dan 41 vierkante meter, een eigen berging en een mooi afgewerkt stenen zitgedeelte. Het
gedeeltelijk overdekte terras is volledig betegeld voor eenvoudig onderhoud. Er is ruimte om een terrastuin, een speelplek, een hot tub,
enz. te creëren. U bent alleen beperkt door uw fantasie!

Bijzonderheden:
• Op korte afstand van openbaar vervoer (Den Haag centraal station) en snelweg (A12)
• Terras van 41 m2 in het hart van de stad
• Inclusief meubels zoals in de foto's
• Eigen parkeerplaats (verplichte afname, € 35.000, - k.k)

