
WILLEM KUIJPERSTRAAT 88, 
SCHEVENINGEN

Uiteraard kan het zo zijn dat er bepaalde
vragen nog niet door deze brochure
beantwoord worden. Als verkopende
makelaar voor deze woning vertellen wij 
u graag alles over dit pand.

Bel ons gerust voor nadere uitleg, meer
informatie of voor het maken van een
bezichtiging ter plaatse. Ons kantoor is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 09.00 uur tot 17.30 uur. Overige
tijden zijn op afspraak mogelijk. 

Voor meer informatie kunt u ook terecht
op onze site: www.bliekmakelaars.nl

Graag tot ziens!

Bliek Makelaars

“Een vertrouwde naam in de Haagse
 onroerend goed markt!”

Goudenregenstraat 293-A
2565 EV Den Haag

T 070 365 99 05
F 070 365 99 06

info@bliekmakelaars.nl
www.bliekmakelaars.nl 

Deze brochure 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.



Op zoek naar een fantastische locatie in Scheveningen? En wil je de woning geheel naar eigen smaak 
(laten) renoveren? Deze heerlijke parterre met eigen patio is nu te koop! Gelegen op eigen grond nabij 
het Westbroekpark, de gezellige Keizerstraat, Badhuisstraat en Frederik Hendriklaan, de Scheveningse 
Bosjes, de boulevard, de haven, strand zee en duinen.

Indeling: 
Entree, hal met de meterkast en tevens bergruimte. Vanuit de hal komt u in de sfeervolle kamers en suite 
met stolpdeuren. De voorzijde is voorzien van kunststof kozijnen met roedeverdeling en HR ++ glas. In de 
voorkamer staat ook de gaskachel. Vanuit de achterkamer zijn er stolpdeuren naar de patio en een 
deur naar de nette keuken met wasmachineaansluiting. Ook vanuit de keuken kunt de patio oplopen. 
Achter de keuken is de slaapkamer gelegen. De ruime badkamer heeft een ligbad met douche, toilet 
en een wastafel. 

Bijzonderheden: 
•    Vanuit de achterkamer toegang tot de fijne patio 
•    Perfecte ligging nabij de gezellige winkelstraat Badhuisstraat en Frederik Hendriklaan, de 
Scheveningse Bosjes, de boulevard, de haven, strand zee en duinen.
•    Zeer veel bergruimte aanwezig onder de vloer, toegankelijk via de voor- en achterkamer
•    Eventueel is hier een woonverdieping van te maken na toestemming van de gemeente en VvE. Dit is 
reeds gebeurd bij woningen in dezelfde rij. 
•    Rapport van bouwkundige keuring reeds aanwezig
•    Deels voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas en deels houten kozijnen met enkel glas
•    Actieve VvE met een maandelijkse bijdrage van € 80,- 
•    Elektra 2 groepen (verouderd)
•    Verwarming middels gaskachels en warm water middels een geiser (deze is defect)
•    Woonoppervlakte 63 m2, inhoud 268 m3 
•    Bouwjaar 1898
•    Materialen-, niet bewonings- en ouderdomsclausule worden in de NVM koopakte opgenomen 
•    Gelegen op eigen grond
Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan door Bliek 

Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. 


