
 
 
 

 
 

CARELSHAVENSTRAAT 35 
'S-GRAVENHAGE (Escamp) 

 
Centraal gelegen nabij de Leyweg en de Erasmusweg, compleet garagebedrijf met 2 bruggen, kleine 
showroom, magazijn. Voldoet aan alle eisen/vergunningen, Bovag en RDW erkend, compleet met 
goed klantenbestand en gereedschap. I.v.m. toekomstige pensioenleeftijd; oplevering is flexibel/in 
overleg. Ideale kans voor een goede garagemonteur om voor zichzelf te beginnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VRAAGPRIJS € 299.000,= K.K. 

 

M A K E L A A R D I J 

Registermakelaars/Taxateurs 
 

    X 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 verr icht 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.  

TOT. AANTAL RUIMTEN. 
 

4 
 

 
B.V.O./OPPERVLAK 

 

160 m² 

 
SHOWROOM/RECEPTIE 

 

4 Auto's 
 



 
 
 
 

 
 
CARELSHAVENSTRAAT 35 
'S-GRAVENHAGE (Escamp) 

 
 
Centraal gelegen nabij de Leyweg en de Erasmusweg, compleet garagebedrijf/werkplaats met 2 
bruggen en smeerput, magazijn, kleine showroom. Voldoet aan alle eisen/vergunningen, Bovag en 
RDW erkend, compleet met goed klantenbestand en gereedschap. I.v.m. toekomstige pensioen-
leeftijd; oplevering: flexibel/in overleg. Ideale kans voor een goede garagemonteur of ondernemer. 
  

Indeling:  

Showroom(2.20 mtr. hoog) via zij-ingang met loopdeur/schuifdeur bereikbaar, 

verkoopbalie/receptie, toilet, m.k., doorloop naar de werkplaats/garage 8.70 * 5.75 mtr. 

Tussenliggende keuken met elektrische boiler 1.75 * 1.65 mtr. 

Werkplaats(4.15 mtr. hoog) tegelvloer/coating, 2 overheaddeuren(handbed.) 10.15 * 9.05 mtr. 

- aan de linkerzijde; betegelde smeerput  

- aan de rechterzijde; 4-koloms oprij/hefbrug (3500 kg), 2-koloms hefbrug (2000 kg)  

Toegang tot achterliggend magazijn (2.10 mtr. hoog) met kanteldeur(buiten) 5.75 * 3.10 mtr. 

 

Bijzonderheden: 

Bouwjaar: 1960 

Erfpacht: gemeente 's-Gravenhage, eindigende 31-12-2025. Canon: € 68,= per half jaar. 

Aanbod heruitgifte eeuwigdurende erfpacht is aanwezig, nieuw canon € 333,90 p.j of afkopen. 

's-Gravenhage, sectie AW, nummer 1830, groot 2 are 5 centiare (thans ca. 193 m²)  

Gebruiksopp./B.V.O. ca.: 160 m²     

Gebruiksopp. interne  bergruimten ca.:0 m²  

Gebouwgebonden buitenruimten ca.: 0 m²     

Gebruiksopp. externe bergruimten ca.: 0 m² 

Inhoud  : ca. 570 m³  

Elektra  : Ruim voldoende groepen- en krachtstroom. 

Verwarming   : showroom: gevelkachel, werkplaats gas/hete lucht (heather) 

Afzuiging  : elektrische afzuiging aanwezig 

Gereedschap : compressor met gereedschap, diverse meetapparatuur, smeerboxen, 

    werkbanken, bandenmontage, trolleys, diverse gereedschap en voorraad  

Inboedel/inventaris : In onderling overleg zal de inventaris, gereedschappen en klantenbestand 

    namen website etc. worden overgedragen.  

Energielabel  : voorlopig energielabel G 

Oplevering  : in overleg/kan spoedig/flexibel, bespreekbaar met opdrachtgever 

 
 
 
 

VRAAGPRIJS € 299.000,= 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 
 

    XX 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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B.V.O/Vloeroppervlak 160 m² Carelshavenstraat 35 te 's-Gravenhage 

Overige inpandige ruimte(n) 0 m² De brochure en plattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld en bedoeld voor promotie van vastgoed en zijn geen bouwkundige tekeningen.   

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0 m² De vermelde gegevens/maten kunnen afwijken van de realiteit, de NEN 2580 meetinstructie en zijn ter indicatie. 

Externe bergruimte(n) 0 m² De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door b.v. interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 

GO NEN 2580 160 m² De juistheid hiervan kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen geen rechten aan worden ontleent. 

Bruto inhoud  ca. 570 m³ Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de opgeven maten te (laten) controleren vóór het kopen..  

Totaal grond oppervlakte perceel 
ca. 193 m² © Copyright De Jong Makelaardij. Gebruik en/of publicatie van onze plattegronden, foto's en/of teksten is zonder onze schriftelijke toestemming verboden.  

 

 

* Bovenstaande informatie is door ons met de hoogst nodige zorgvuldigheid 

samengesteld. Door De Jong Makelaardij wordt echter geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen 

daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. De woning is gemeten 

met gebruikmaking van de Meetinstructie, 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 opgemeten, wordt noch door De Jong 

Makelaardij, 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) controleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


