
Valkenboslaan 207a 

2563 CV Den Haag

Vraagprijs 
€ 325.000,- k.k.

www.livemakelaars.nl

www.livemakelaars.nl

Bekijk deze 

woning 



LIVE makelaars
Wat onze verkoopservice in het kort inhoudt: géén onoverzichtelij-
ke en dure courtagekosten maar heldere, voordelige tarieven  met 
flexibele startpakketten die op uw wensen zijn afgestemd. Onze 
unieke verkoopmethode maakt slim gebruik van Facebook. De eerste 
bezichtiging van uw woning doen wij helemaal LIVE met Facebook, 
een relatief onbekende maar zeer effectieve manier om uw woning 
razendsnel onder de aandacht van woningzoekenden te brengen. 
Kijkers kunnen hierdoor direct uw woning online bezichtigen en op 
hetzelfde moment vragen stellen. Uiteraard brengen wij uw woning 
(afhankelijk van uw wensen) ook op de traditionele manier onder de 
aandacht via de bekende websites waaronder Jaap.nl, Funda.nl en 
Huislijn.nl. We bieden een heldere presentatie van uw woning, met 
professionele fotografie en overzichtelijke plattegronden.
 

Woning bezichtigingen: hoe werkt dat.
We zijn gespecialiseerd in de moderne marketingtechnieken van Fa-
cebook. Wij plaatsen op Facebook een advertentie met een voor-
aankondiging, datum en tijdstip waarop de woning online staat. We 
houden rekening met de covid regels en plannen apparte afspraken 
in voor bezichtigingen.

De voordelen:
● LIVE makelaars: actief op zoek naar de potentiële koper(s)
● Veiligheid tijdens de bezichtigingen (Mondkapje verplicht,  
     zelf meenemen!)
● Lage kosten en deskundige begeleiding bij aankopen & verkopen 
 van woningen! 
● Tevreden klanten en optimale service en dienstverlening 
● Ook bereikbaar en beschikbaar in de avonduren en weekenden  
● Unieke moderne tools om uw woning onder de aandacht te 
    brengen bij potentiële kopers
● Bezichtigingen die volgen op het bekijken van de LIVE  
 opgenomen video zijn veelal serieuzer; kijkers zijn dan echt  
 geïnteresseerd in de woning

info@livemakelaars.nl

www.livemakelaars.nl

+31 (0)6 51 53 05 35

Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk

+31 (0)70 820 99 19

 
Uw makelaar voor aan- en verkoop van uw woning.



TE KOOP

Geografisch ligging van de 
woning in de wijk:

Wijk: Valkenboskwartier 

Soort wijk: Woonwijk 

Buurt kenmerken: Levendige omgeving

Nabij winkelcentra: Winkels van de Fahrenheitstraat en supermarkt AH nabij 

Basisscholen en voorgezet onderwijs: In de directe omgeving aanwezig

Aantal kamers: 4 kamers (3 slaapkamers)

Aantal toiletten: 1

Tuin / Balkon: Balkon van ca. 2 m2

Woonoppervlakte: 84 m² 

Perceelgrootte: NVT bij een appartementsrecht (m²)

Inhoud: 322 m³

Bouwjaar ca. 1913

Kenmerken: Valkenboslaan 207 a, 2563 CV ‘s-Gravenhage

Inhoud:

• Kenmerken

• Geografische ligging

• Omschrijving

• Foto’s

• Plattegronden

• Meetrapport

• Kadastrale Kaart

• Lijst van Zaken en Energielabel (indien aanwezig)

Geografische ligging:

TE KOOP



Valkenboslaan 207 A 

2563 CV ‘s-Gravenhage 

Een unieke kans om in het geliefde  

Valkenboskwartier te gaan wonen. Om 

de hoek de vind je de winkels van de 

Weimarstraat waaronder de Albert Heijn 

en iets verderop begint de Fahren-

heitstraat al waar je vele restaurantjes 

vindt. Het openbaar vervoer voor je 

ritje naar het werk is binnen handbe-

reik. Of pak gewoon de fiets en je bent 

binnen ca. 10 minuten al op het strand. 

Deze ‘eerste etage 4 kamer bovenwo-

ning’ aan de Valkenboslaan is gelegen 

op de hoek van de Halleystraat. Door 

deze hoekligging heeft het een gezellige 

speelse indeling met een levendig uit-

zicht. Het appartement  is voorzien van 

een moderne keuken en badkamer en is 

geheel gelegen op EIGEN GROND! 

Indeling:

Open portiektrap naar de eerste etage, 

entree woning, gang met de meterkast, 

toiletruimte met modern hangtoilet en 

wastafelmeubel, de badkamer heeft een 

whirlpool ligbad, douchecabine, was-

tafelmeubel met dubbele wasbak en in 

de gang is een separate ruimte voor de 

wasmachine. Het appartement is groten-

deels voorzien van een lamelparket vloer 

en heeft nog authentieke ornamenten 

plafonds, in de woonkamer een sierhaard 

aanwezig is. De moderne afgesloten 

keuken is voorzien van inbouwappara-

tuur, zoals een vierpits gaskookplaat met 

oven, veel opbergkastjes en een koel- 

vriescombinatie. Via de slaapkamer komt 

je op het balkon welke op het noorden 

gelegen is. Er zijn drie slaapkamers aan 

de achterzijde van de woning.

 

Balkon:

Rustig gelegen balkon 

 

Nabij: winkels en restaurantjes, scholen, 

kinderopvang, winkels, openbaar vervoer 

bussen, randstadrail 3 en tram 6, alle-

maal op loopafstand en met de auto zit 

u binnen een mum van tijd op de uitvals-

wegen A4, A12, A13 



Bijzonderheden:

• Woonoppervlakte ca. 84 m2

• Inhoud ca. 322 m3

• Bouwjaar 1913

• Energie label C 

• Actieve VVE € 75,- per maand incl.  

opstalverekering.

• c.v. ketel Remeha Avanta bouwjaar 2006

• authentieke details zijn behouden

* kunstof kozijnen met dubbelglas 

 

 

 

 

 

 

• Voor indeling en maatvoering zie plattegron-

den

• actieve VVE, bijdrage € 75,- per maand 

• Vanwege het bouwjaar is de materialen- en 

ouderdomsclausule van toepassing

• oplevering kan snel (!)

• Eigen grond

Alle informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. 
De aangeboden informatie is een uitnodiging voor een bezichtiging aanvraag of het doen van een bod. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. De woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetin-
structie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een 
meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben laten 
opgemeten, wordt noch door LIVE makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor 
afwijkingen in de opgegeven maten. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de opgegeven maten te (laten) 







































 

 

      
  NEN 2580 M EETRAPPORT  -   BBMI   

  MEETRAPPORT   

  
  

 

Object 
 

 

 

Object type   Woning 

Adres    Valkenboslaan 207A 

Postcode/Plaats  2563 CV ‘s-Gravenhage 

 

Meetopname 
 

Datum meetopname 23-12-2021 

Datum meetrapport 29-12-2021 

Meetrapportnummer HV-2021-12/598202164 

Meetcertificaat   Type A    Op locatie gecontroleerd en ingemeten 

Status   Definitief 

 

Opdrachtgever 
 

Opdrachtgever  Live Makelaars 

Adres    Geestbrugkade 35 

Postcode/Plaats  2281 CX Rijswijk 



 

 

      
  NEN 2580 M EETRAPPORT  -   BBMI   

  MEETRAPPORT   

  
  

 

Informatie bij het rapport 

 
Housevertising heeft dit NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de 
gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven. 

De meting en berekeningen zijn conform de richtlijnen NEN2580:2007, ‘Oppervlakten en 
inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’. Met uitzondering van de 
afwijkingen aangegeven in de meetinstructies juli 2019 opgesteld door NVM, VastgoedPro, 
VBO, VNG, NRVT en de waarderingskamer (BBMI). 

Ondanks dat dit rapport met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen aan de 
gebruiksoppervlakte en plattegronden geen rechten worden ontleend. 

 

Vastgestelde vloeroppervlakten en inhoud 

Gebruiksoppervlakte(n) – Wonen           84,0 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Overige inpandige ruimte(n)          0,0 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Gebouwgebonden buitenruimte         2,0 m² 
Gebruiksoppervlakte(n) – Externe bergruimte(n)           0,0 m² 
 
Bruto vloeroppervlakte woning            92,6 m² 
Bruto inhoud woning           322,2 m³ 
 

 
Amsterdam, 29 December 2021 
 

 

B.A. Mac Donald | Housevertising 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

's-Gravenhage
AM
3552

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Sarkar

TE KOOP



 

 
Estate agency name:                                         Seller’s initials:                Buyer’s initials: 1 van 3 
Object: 
 

INVENTORY OF (SEMI) MOVABLES included in property 
transaction 
 
Description of property: address, land registry designation, et cetera 
Date: DD MM YYYY 
 
This inventory of (semi) movables indicates which items may or may not remain behind in the 
property. In case the agreements are unclear or when there are no agreements at all, the 
movables will be taken by the seller. 
 

  To stay      To go      On offer N/A  

 Exterior  
 Landscaping/planting      
 Outdoor lighting      
 Timer or twilight switch/Motion detector(s)      
 Pavilion (garden shed)/Outdoor storeroom      
 Pond      
 Greenhouse      
 Flagpole      
 Other please elaborate      
 Interior 
 Alarm system      
 Satellite dish/aerial      
 Letterbox (mail slot)      
 (Main) Doorbell      
 Smoke detectors      
 Safety locks and other anti-burglary devices      

 (Window or door) Screens please indicate which 
storey(s) and whether at front or rear      

 Exterior blinds/awnings please indicate “front” or 
“rear”      

 Interior blinds/awnings please indicate which 
storey(s) and whether at the front or rear      

 Insect screens      
 Other awnings please elaborate      
 Window treatments 

 Curtain rods and/or rails  
please indicate which storey(s)      

 Curtains 
please indicate which storey(s)      

 Roller blinds 
please indicate which storey(s)      

 Net curtains 
please indicate which storey(s)      

 Venetian blinds and/or vertical blinds 
please indicate which storey(s)      

 Other please elaborate      

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



 

 
Estate agency name:                                         Seller’s initials:                Buyer’s initials: 2 van 3 
Object: 
 

  To stay      To go      On offer N/A  

 Floor treatments 

 Flooring / linoleum 
please indicate which storey(s)      

 parketvloer/laminaat 
please indicate which storey(s)      

 Other please elaborate      
 Hot water supply/Central heating      
 (Hybrid) Central heating unit and fittings      
 Close-in (kitchen) boiler      
 Water heater      
 Thermostat      
 Mechanical ventilation/air treatment      
 Air conditioning      
 Boiling water tap (“Quooker”)      
 Other please elaborate      
 Fireplace, wood-burning stove      

 (Freestanding) Fireplace (with or without 
accessories, please elaborate)       

 Multi-fuel stove      
 Heaters      
 Other please elaborate      
 (Integrated) Kitchen appliances  
 Kitchen cabinetry      
 (Dual-purpose) Microwave oven      
 Gas hob/Ceramic hob/Induction hob/Cooker      
 Oven      
 Dish washer      
 Extractor (exhaust) hood      
 Refrigerator/Freezer      
 Washing machine      
 (Tumble) Dryer      
 Other please elaborate      
 Lighting   
 Recessed lighting/Dimmer switches      
 Non-recessed lighting      
 Other please elaborate      

 
 
 
 
 
 

x

x
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Estate agency name:                                         Seller’s initials:                Buyer’s initials: 3 van 3 
Object: 
 

 (Freestanding) Wardrobes/cupboards and/or shelving   
 Freestanding wardrobe(s)/cupboard(s)      
 Book shelves/storage shelves      
 Work bench in shed or garage      
 Integrated workstation (desk)      
 Mirror walls      
 Other please elaborate      
 Sanitary ware  
 Bathroom accessories      
 (Hand) Basin(s)      
 Lavatory accessories      
 Washing machine safety switch      
 Washing machine aqua stop      

 Sauna/Steam room with or without accessories. 
please elaborate'       

 Other please elaborate      
 Telephone/cable system(s)  
 Telephone Handset(s)      
 Landline infrastructure      
 Other please elaborate      
 Secondary glazing/Radiator reflector foil   
 Radiator fixtures      
 Secondary glazing      
 Insulation features      
 Other please elaborate      
  Miscellaneous  
 Picture hanging system(s)      
 Other please elaborate      
 Other please elaborate      
 Other please elaborate      
 Other please elaborate      

 
Signed in agreement   
by the seller(s)  by the buyer(s) 
 
 
 

  

   
Seller’s/Sellers’ name(s):        Buyer’s/Buyers’ name(s):       
Signed in        Signed in       
on DD MM YYYY  on DD MM YYYY 

 
This “Inventory of (semi) movables included in property transaction” is intended for use by members of the 
association Vereniging VBO Makelaar. (Copyright Vereniging VBO Makelaar 2018) 
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Energielabel woning

Valkenboslaan 207 A

2563CV 's-Gravenhage

BAG-ID: 0518010000360633

Energielabel C
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

763296387
16-06-2016
16-06-2026

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

De meeste nieuwbouwwoningen na 2006 hebben een energielabel A. Vijftig procent
van de bestaande woningen heeft inmiddels label C of beter.

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Appartement met 1 woonlaag - Hoek vloer

Bouwperiode vóór 1946

Woonoppervlakte 81 t/m 100 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Niet van toepassing

5. Vloerisolatie Vloer extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Henk  Klein Heerenbrink
3416
09154584

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het
energielabel kunnen worden. In de bijlage krijgt u een indicatie hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daad-
werkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning.
Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.


