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Omschrijving 

 

Verhulstplein (ingang a/d Lubeckstraat), 2517 SC 's-Gravenhage 
 
Te koop: Motorparkeerplaats nabij het centrum van Den Haag.   
De parkeerplaats is gelegen in de verdiepte onderbouw van het gloednieuwe complex De Stadhouders tussen de 
geliefde wijken Statenkwartier en Duinoord in. De privéparkeergarage is beveiligd middels een speedgate en camera’s 
en is droog en schoon.  
  
In 2021 heeft VORM Ontwikkeling het laatste gedeelte van het nieuwbouwproject De Stadhouders opgeleverd. De 
parkeergarage is gelegen op niveau -1 onder het wooncomplex en is enkel toegankelijk voor eigenaren en huurders. 
Het complex is goed gelegen nabij diverse uitvalswegen en aantrekkelijke faciliteiten. De parkeergarage is 24/7 
bereikbaar. De speedgate werkt middels een sleutelcontrolesysteem en de parkeergarage beschikt over meerdere 
camera’s. Bij de parkeerplaats wordt een losse ABUS WBA 100 grondanker meegeleverd.  
  
De koopsom bedraagt €15.000. Bij verkoop wordt de motorparkeerplaats opgeleverd vrij van huur en gebruik. Na 
ondertekening van de koopovereenkomst dient kopende partij een waarborgsom te storten ter grootte van 20 
procent van de koopsom. De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt €32,99 per maand. Het breukdeel in de VvE is 1/78. 
Notariskeuze voorbehouden aan koper.    
  
Project:  
Het appartementencomplex bestaat uit huur- en koopappartementen verdeeld over drie gebouwen, alle drie 
vernoemd naar een beroemde stadhouder: Frederik Hendrik, Maurits en Casimir. De Stadhouders bieden een goede 
mix van slimme, compacte appartementen en royale woningen, allen met balkon of terras en een luxe afwerking. De 
door de gemeente Den Haag aangelegde groene binnentuin fungeert als ontmoetingsplek voor de nieuwe bewoners 
en buurtgenoten. Een groene locatie dicht bij stad en strand.   
  
Omgeving:   
De Stadhouders is gelegen op de grens van het Statenkwartier en Duinoord, nabij de populaire Zeeheldenbuurt en het 
centrum van Den Haag. Een grote binnenstedelijke ontwikkeling op een unieke locatie tussen het centrum van Den 
Haag en het strand van Scheveningen met de gezelligste winkelstraat om de hoek. De Frederik Hendriklaan, beter 
bekend als ‘De Fred’ is een winkelstraat met allerlei kleine speciaalzaken, horecagelegenheden, maar ook 
supermarkten als de AH en Jumbo. Aan de andere kant heeft Den Haag ca. 111.000 hectare aan duingebieden, parken 
en landgoederen. Ga jij recreëren in bijvoorbeeld het Westduinpark, Scheveningen of Van Stolkpark en Scheveningse 
Bosjes? Het ligt allemaal in de buurt! 

 

Vraagprijs € 15.000,- k.k.
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 15.000,00 
Soort : Overigog 
Tuin : Geen tuin 
Garage : Geen garage 
   

Locatie 
Verhulstplein (ingang a/d Lubeckstraat)  
2517 SC  'S-GRAVENHAGE 
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Deze 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. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden. 
 
De meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen 
in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 


