
 

 

 

Te huur 
Fraai appartement 

 
Van Alkemadelaan 

852 
Den Haag  

 
€ 1.495,- (excl.) 

 

 
 

Bijzonderheden 
 huurprijs is EXCLUSIEF stookkosten  

à €90,- 

 Geen servicekosten 

 Bij interesse wordt een ingevuld 
aanvraagformulier verlangd, deze kunt u 
opvragen (stuur graag een persoonlijk 
bericht) 

 De (potentiële) huurder zal via een 
kredietcheck worden gescreend op 
feiten over zijn/haar financiële situatie 
 
 
 

 De borgsom is op € 1.495,- vastgesteld 

 Verhuur voor bepaalde tijd (Max 2 jaar) 

 Geen huisdieren 

 Huursom is exclusief water, gas, elektra 
en internet/TV 

 Beschikbaarheid per direct.  

  

    

 
 

  

 



 

Omschrijving 
In het groene en rustige Duttendel, uitkijkend 
over de duinen, ligt dit ruime en lichte 4-
kamer appartement (104 m2) met 1 grote 
slaapkamer, een 2e slaapkamer/studeer-
kamer, 2 balkons waar je kan genieten van 
de ochtend- en ook de avond zon, gelegen op 
de 5e verdieping. Het uitzicht is adembe-
nemend. Zeer gunstig gelegen in het gebouw 
met veel privacy en geweldig vrij uitzicht! De 
woning is gelegen in een zeer groene 
omgeving waarbij de Scheveningse Bosjes, 
het unieke duingebied, het strand en de 
boulevard op loopafstand zijn gelegen. 

 

 

Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid is uitstekend. Het 
Haags historische centrum en het strand 
van Scheveningen zijn op korte afstand 
gelegen. Een groot aantal openbaar 
vervoer verbindingen bevinden zich in 
de directe omgeving. Het NS station Den 
Haag Centraal is gelegen op 15 minuten 
en met de auto is het rijkswegennet (A-4 
Schiphol/ Amsterdam, A-44 Leiden, A-
12 Utrecht en A-13 Rotterdam) even-
eens op zeer korte afstand bereikbaar. 

Te huur: charmant appartement in 
één van de meest chique, groene 
en rustige wijken van Den Haag - 

Scheveningen !  

 

Wijk 
Gelegen in de populaire wijk Duttendel. Een 
mooie wijk gelegen aan de bossen van Klein 
Zwitserland en de duinen dichtbij het centrum. 
Het strand van Scheveningen is binnen 5 
minuten fietsen te bereiken, hier vindt u ook 
veel gezelligheid waaronder de bioscoop, 
vele restaurants en veel diverse winkels. Het 
oude stadscentrum is binnen 15 minuten te 
bereiken. De woning ligt op steenworp 
afstand van de (inter-)nationale organisaties 
van Den Haag. Het International Criminal 
Court, Shell, OPCW, Europol en diverse 
ambassades zijn in de directe omgeving 
gevestigd. Deze woning is daarom ook 
uitstekend geschikt voor expats. 

 

 

    

     



 

 

Indeling 
Begane grond: 
Hoofdentree met postbussen en bellentableau. 
Privé berging. Lift.  
 
5e verdieping: 
Entree, ruime hal, toilet met fontein, ingebouwde 
garderobekast. En-suite woon-, eet- en 
studeerkamer; volledig voorzien van parket-
vloeren en originele en-suite schuifdeuren. 
Toegang tot de slaap/ studeerkamer en het 
balkon. Aparte eetkamer met vaste kasten en 
prachtig uitzicht over de duinen met spectaculaire 
zonsopgangen. Moderne keuken voorzien van 
vaatwasser, oven, magnetron, gaskookplaat en 
afzuigkap. Zowel vanuit de keuken als vanuit de 
eetkamer is het balkon aan de achterzijde te 
bereiken. Royale slaapkamer aan de achterzijde 
van de flat. met kastenwand en ook hier 
schitterend uitzicht over de duinen. Nette 
badkamer voorzien van douche/ligbad, vaste 
wastafel en design radiator. 

 

Overdracht  

Huurprijs € 1.495,- per maand 

Geen servicekosten 

Waarborgsom eenmalig € 1.495,- 

Huurovereenkomst wordt voor bepaalde tijd 
aangeboden (Max. 2 jaar) 

Per direct beschikbaar  

Grote garage separaat te huur (24 m2). 

 

 

Bouw 

Soort: appartement, kamer en-suite 

Soort bouw: Bestaande bouw, bouwjaar 
1960 

Specifiek: Gestoffeerd. 

Gebruiksoppervlakten: 

Wonen: 104 m² 

Overige inpandige ruimte: 2 m² 

Gebouwgebonden buitenruimte:13 m²  

Inhoud: ca.300 m³ 

  

 

 

 

 
 

 

 
Highlights op een rijtje 
 Circa 104 m2 

 Gelegen op de 5e etage 

 Voorzien van lift 

 Gestoffeerd 

 2 slaapkamers 

 2 balkons (volledig voorzien van fraaie 
elektrische zonneschermen over de hele 
breedte). 

 Complete keuken voorzien van alle 
apparatuur 

 Deels voorzien van dubbele beglazing 

 Berging in de onderbouw 

 Uitstekende locatie 

 Beschikbaar per direct 

 Voorschot verwarming € 90,- per maand 

 Huur € 1.495,- excl. 
 


