
HOEFKADE 497 A 2525 LA 'S-GRAVENHAGE

Het appartement heeft 

een woonoppervlak van 

maar liefst 99 m2

Een ruim aanbod aan 

winkels in de buurt 

Het appartement ligt in 

een buurt met relatief 

veel jonge inwoners.

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl
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Wonen in Den Haag

doe je met RE/MAX
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Je staat op het punt om een belangrijke 

beslissing te nemen; je zag je droomhuis en wilt 

het kopen, maar hoe zit het dan met je huidige 

huis? Krijg je wel een hypotheek rond en welke 

hypotheek sluit het beste aan bij jouw situatie?


Logische vragen die, als je je onvoldoende laat 

voorlichten, in potentie grote gevolgen met zich 

meebrengen voor jouw toekomst! Per slot van 

rekening koop of verkoop je niet elke dag een 

huis. Was het nou maar zo simpel als het 

shoppen voor je favoriete outfit… 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX Totaal Makelaars is een no-non-


sense, full service makelaarskantoor dat zich 

richt op Rotterdam (inclusief Hoogvliet), 

Schiedam, Capelle aan den IJssel, Lansinger-

land en Vlaardingen. Onze makelaars hebben 

ieder hun eigen specialisme; zijn thuis in hun 

deel van de stad.

Volg en like ons online

@remaxtotaalmakelaars


facebook.com/makelaarrotterdam


makelaarrotterdam.tv

Whatsapp Alert: 06-49298754


Beoordelingen: rem.ax/reviews010
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WOONOPPERVLAKTE

99 m²
INHOUD

295 m³

BOUWJAAR

1999
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2




STAAT VAN ONDERHOUD:



goed tot uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



B





PARKEREN:



openbaar parkeren, betaald 

parkeren, 

parkeervergunningen





BERGING:



ja
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KOM VERDER
HOEFKADE 497 A

Wonen in een prachtig hoekappartement dat keurig is onderhouden? 





Dan is dit charmante appartement, gelegen aan de Hoefkade, zeker het 

bekijken waard. Het in 1999 gebouwde appartement heeft een 

woonoppervlak van maar liefst 99 m2. Met een ruim aanbod aan winkels in 

de buurt en het openbaar vervoer op loopafstand heeft het een zeer 

gunstige ligging. Maar dat niet alleen, want dit appartement heeft nog meer 

te bieden. Met twee ruime slaapkamers, een nette keuken, prima sanitair en 

een heerlijk balkon is dit een unieke plek om te wonen!





Over de ligging en de buurt:


Dit fijne appartement is gelegen aan de Hoefkade in 's-Gravenhage. Het 

appartement ligt in een buurt met relatief veel jonge inwoners.





Het appartement heeft een zeer gunstige ligging. In de buurt zijn er veel 

diverse winkels te vinden. Van een supermarkt en groenteboer tot 

kledingwinkels en bouwmarkten. Maar dat niet alleen, want ook de 

kinderopvang, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn lopend 

snel te bereiken. 





Ook het openbaar vervoer is te vinden op loopafstand. Zo is de 

dichtstbijzijnde bushalte zo'n 1 minuut lopen en zijn er veel tramhaltes in de 

buurt. Het treinstation is lopend te bereiken of 5 minuten met de fiets. 

Uitvalswegen zijn vanaf het appartement goed bereikbaar. De 

dichtstbijzijnde is te bereiken binnen slechts 5 minuten. De bereikbaarheid 

van dit fijne appartement is dus zeer goed.





Begane grond:


Gesloten entree met bel en/of intercom. Gemeenschappelijke hal met 

trappenhuis en lift.





Appartement, tweede verdieping:


Via het trappenhuis of de lift bereik je de tweede verdieping van het keurig 

onderhouden appartementencomplex, waar het appartement gelegen is. 

Entree met meterkast, toiletruimte met toilet en fonteintje en toegang tot een 

berging, de badkamer, de slaapkamers en de woonkamer. 





Bij binnenkomst kom je vrijwel direct terecht bij de badkamer van het 

appartement. Deze badkamer is voorzien van een badmeubel met wastafel, 

ligbad en de wasmachine- en droger aansluitingen. Naast de badkamer 

grenst de eerste slaapkamer van het appartement. Deze master bedroom is 

VRAAGPRIJS 

€ 300.000 K.K.
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ruim in opzet en heeft een mooie laminaatvloer. De muren en het plafond zijn hier keurig afgewerkt en de ruimte is 

voorzien van een brede raampartij, waardoor de lichtinval hier prima is. 





De tweede slaapkamer van dit hoekappartement is, net als de eerste slaapkamer, keurig afgewerkt. De tweede 

slaapkamer is kleiner dan de eerste slaapkamer. Ook deze kamer is voorzien van een laminaatvloer. 





Via de hal ook toegang tot de woonkamer. Deze schitterende woonkamer is ruim in opzet en voorzien van een 

lichte tegelvloer. De muren het plafond zijn in deze ruimte netjes afgewerkt. De woonkamer is voorzien van 

meerdere raampartijen, waardoor van natuurlijk licht kunt genieten. De woonkamer heeft net als de eerste 

slaapkamer een toegangsdeur naar het balkon.





De woonkamer biedt ook toegang tot de fijne keuken. Deze ruime keuken is te herkennen aan de mooie 

donkerblauwe keukenkastjes en het lichtgekleurde werkblad. De volgende apparatuur is in de keuken aanwezig: 

vaatwasser, oven, magnetron, gasfornuis, koelkast en vriezer. Ook beschik je hier over voldoende bergruimte.





Kenmerken van het appartement:


• Prima onderhouden en goedverzorgd hoekappartement


• Heerlijke living met twee slaapkamers, nette keuken, prima sanitair en  een fijn balkon


• Ruim aanbod aan winkels in de buurt


• Openbaar vervoer op korte afstand


• Uitvalswegen goed bereikbaar


• Energielabel: B
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Ruime berging



KEURIG 


ONDERHOUDEN 

COMPLEX
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GEZELLIGE 


EN 

DIVERSE 

WINKELS


IN 

DE 


BUURT
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Wonen aan de Hoefkade
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
HOEFKADE 497 A  'S-GRAVENHAGE
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - ligbad X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - geiser X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Richard Baldew

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-24 95 06 21

richardbaldew@rema.nl

www.remax-totaal.nl

Gratis waardebepaling; 


weten wat je huis waard is

Weten wat je huis waard is, is niet alleen 

handig wanneer je je huis wilt verkopen. 


Ook voor het oversluiten van je hypotheek 


of de financiering van je verbouwing is het 

fijn om de waarde van je huis te weten. 


Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!


Overweeg je om je huis te verkopen? 


Begin dan alvast met een gratis waarde-

bepaling door één van onze makelaars!

Hoe werkt een gratis 


waardebepaling?

Uitgebreide onderhoudscheck


 


Advies over verbeterpunten


 


De marktanalyse (wat doen 


vergelijkbare huizen?)


 


Concurrentie analyse


 


Marktpositie en verkoopadvies

BETROKKEN AANKOOP-

MAKELAAR ROTTERDAM
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aankooptraject uitbesteed aan één van onze 


makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

RE/MAX Totaal Makelaars | Goudsesingel 113, 3031 EE Rotterdam | 010-4535920 | totaal@remax.nl | remax-totaal.nl

Ook ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten


