
 
 
 
 
 
NOORDSINGEL 86 + P5  
LEIDSCHENDAM 
 
 

DIT ROYAAL EN LUXE 4-KMR. HOEK-APP. MET ZONNIG TERRAS IS FRAAI GELEGEN OP DE 
12e ETAGE IN GEBOUW "BANNINGHAEGE". DAARMEE HET HOOGST GELEGEN VAN 6 
APPARTEMENTEN VAN HET GROOTSTE TYPE/181 m² "ANNA PURNA" EN HEEFT EEN 
SCHITTEREND LICHTINVAL MET PANORAMISCH UITZICHT VANUIT ALLE VERTREKKEN. 
EIGEN PARKEERPLAATS IN DE AFGESLOTEN GARAGE, INPANDIGE BERGING (PARTERRE). 
DIT UNIEKE APPARTEMENT IS LUXE AFGEWERKT MET HOOGWAARDIGE MATERIALEN EN 
DIRECT GELEGEN AAN HET WINKELCENTRUM "THE MALL OF THE NETHERLANDS". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VRAAGPRIJS € 595.000,= K.K. 

M A K E L A A R D I J 

Registermakelaars/Taxateurs 
 

    □□ Pr. Bernhardlaan 148 
2273 BM    Voorburg 
Tel.   070 - 387.42.00 

   voorburg@dejongmakelaardij.nl 
 

     □□ Goeverneurlaan   504 
2523 CL    Den Haag 
Tel.   070 - 394.72.72       

info@dejongmakelaardij.nl 
 

www.dejongmakelaardij.nl 
 

Vermelde gegevens en/of tekeningen zijn globaal en schetsmatig weergegeven. Rechten hieraan kunnen niet worden ontleend. Aanbiedingen geschieden vrijblijvend. Werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden van de Vereniging 
Bemiddeling Onroerend goed gedeponeerd k.v.k, Den Haag. De VBO is een bundeling van zelfstandige makelaars die zich kenmerkt door betrouwbaarheid en vakmanschap. De onafhankelijke VBO kent een gedragscode, tuchtcollege en voorwaarden. 

Klik in dit vak en zet de cursor aan het begin van deze regel. 
Ga naar: Invoegen -> Afbeelding -> Uit bestand… en selecteer de goede foto.  
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NOORDSINGEL 86 + P 5 

LEIDSCHENDAM 

 
DIT ROYAAL EN LUXE 4-KMR. HOEK-APP. MET ZONNIG TERRAS IS FRAAI 
GELEGEN OP DE 12e ETAGE IN GEBOUW "BANNINGHAEGE". DAARMEE 
HET HOOGST GELEGEN VAN 6 APPARTEMENTEN VAN HET GROOTSTE  
TYPE/181 m² "ANNA PURNA" EN HEEFT EEN SCHITTEREND LICHTINVAL 
MET PANORAMISCH UITZICHT VANUIT ALLE VERTREKKEN. EIGEN PAR- 
KEERPLAATS IN DE AFGESLOTEN GARAGE, RUIME INPANDIGE BERGING. 
DIT UNIEKE APPARTEMENT IS LUXE AFGEWERKT MET HOOGWAARDIGE MATERIALEN EN 
DIRECT GELEGEN AAN HET WINKELCENTRUM "THE MALL OF THE NETHERLANDS". 
  

Indeling:  

Afgesloten centrale hal met 2 liften, trappenhuis, toegang bergingen, fietsenstalling 

Ruime hal met 3 fraaie hand-frosted (dubbelzijdig) glazendeuren  3.35 * 3.10 mtr. 

L-vormige open keuken met dubbele spoelbak, inbouw app.: inductiekookplaat, 

afzuigkap, oven, koelkast, vriezer, vaatwasser 3.75 * 3.60 mtr. 

Royale lichte woon/eetkamer(76m²) met panoramisch uitzicht, deur naar terras 7.25 * 4.95 mtr. 

- ruime zitkamer met haard(elek./afstandbed.), dubbele deuren naar het terras 7.20 * 5.80 mtr. 

Via dubbele deuren bereikt u de corridor naar de overige vertrekken 4.35 * 1.70 mtr. 

Gasten slaapkamer met 7-drs. luxe kastenwand 4.00 * 3.60 mtr. 

Betegelde gastenbadkamer met wastafelmeubel met halogeen, wandcloset, 

ligbad met douchewand, designradiator, inbouw verlichting, kast met opstelplaats 

wasmachineaansluiting, cv-ketel, mechanische ventilatie-unit  4.15 * 1.80 mtr. 

Royale hoofdslaapkamer met 9-drs. luxe kastenwand over de volle breedte  6.15 * 3.90 mtr. 

-aangrenzend badkamer met luxe badmeubel met dubbel wastafels, groot  

ligbad, aparte douche, wandcloset, bidet, designradiator, inbouw verlichting 4.55 * 3.10 mtr. 

Balkon/Berging/Garage: 

Zonnig balkon/terras (zuid/oost) met een schitterend panoramisch uitzicht  7.20 * 1.90 mtr. 

Berging (hoogte 3.40 mtr.) op de begane grond, naast de entree 3.90 * 2.50 mtr. 

 2 grote gemeenschappelijke fietsenbergingen 

 Eigen parkeerplaats in de afgesloten garage (P5), alsmede gratis parkeren bij het app.complex. 

Bijz.: Eigen grond: Veur, sectie B, nummer: 10459, index A-35 + parkeer/garageplaats 5  

Gebruiksopp. wonen ca.:         181 m²    Gebruiksopp. interne bergruimten ca.:  0 m²  

Gebouwgebonden buitenruimten ca.:  14 m²    Gebruiksopp. externe bergruimten ca.:  10 m² 

Inhoud  : ca. 470 m³ ,  Bouwjaar: 1995 

V.v.E.  : 349/10.000e aandeel, actieve, gezonde V.v.E. , Bijdrage: € 204,= p.m. 

Elektra  : 7 groepen met aardlekschakelaar.   

Verwarming   : c.v.-combiketel, Intergas Kompact HRE (ca. 1995) 

Isolatie  : dubbele beglazing en voorzien van draai-/kiepramen 

Gehele appartement heeft een zeer hoog afwerkingsniveau o.a. mooie marmerenvloer, 

wanden en plafonds van fraai Italiaans stuc/schilderwerk, mozaïek, stompe binnendeuren, 

Detremmerie badmeubels, luxe kranen, radiator ombouwen. Mechanische ventilatie. 

Energielabel  : voorlopig energielabel C 

Oplevering  : in overleg/op korte termijn mogelijk 
 

VRAAGPRIJS € 595.000,= K.K. 
Wij verzorgen uw hypotheekaanvraag al vanaf € 2.000,=. Maak nu een afspraak voor een onafhankelijk advies.

 

M A K E L A A R D I J 

Registermakelaars/Taxateurs 
 

    □□ Pr. Bernhardlaan 148 
2273 BM    Voorburg 
Tel.   070 - 387.42.00 

   voorburg@dejongmakelaardij.nl 
 

     □□ Goeverneurlaan   504 
2523 CL    Den Haag 
Tel.   070 - 394.72.72 

           info@dejongmakelaardij.nl 
 

www.dejongmakelaardij.nl 
 

Vermelde gegevens en/of tekeningen zijn globaal en schetsmatig weergegeven. Rechten hieraan kunnen niet worden ontleend. Aanbiedingen geschieden vrijblijvend. Werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden van de Vereniging 
Bemiddeling Onroerend goed gedeponeerd k.v.k, Den Haag. De VBO is een bundeling van zelfstandige makelaars die zich kenmerkt door betrouwbaarheid en vakmanschap. De onafhankelijke VBO kent een gedragscode, tuchtcollege en voorwaarden. 
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van deze regel. 
Ga naar: Invoegen -> Afbeelding -> Uit 
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