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Alexander Gogelweg 16 D
2517 JH 'S-GRAVENHAGE



van klein tot groot, 

van minimalistisch tot luxe.

allemaal uniek. 




u vindt bij ons geen standaard huizen, 
maar bijzondere en luxe huizen die u het 
gevoel van thuis kunnen geven.

Edwin RosenbrandEdwin Rosenbrand
Makelaar

rosenbrand@frisimakelaar.nl

06-29060134
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Over deze 

woning
Het appartement met twee slaapkamers, twee 
badkamers en een adembenemende leefruimte heeft 
ramen van vloer tot plafond die uitkijken over de 
Parkvijver. De winkelstraat Frederik Hendriklaan is op 
loopafstand, en het Scheveningse strand en boulevard 
op ca. 10 min. De Frederik Hendriklaan "De Fred" is 
bekend van de verschillende horecagelegenheden, 
traiteurs, winkels en boetieks. Wonen in het groen, maar 
alle faciliteiten zijn om de hoek.




----------------------------------------------------

The flat with two bedrooms, two bathrooms and a 
breathtaking living space has floor to ceiling windows 
overlooking the Parkvijver. The shopping street Frederik 
Hendriklaan is at walking distance, and the Scheveningen 
beach and boulevard at approx. 10 min. The Frederik 
Hendriklaan "De Fred" is known for its various 
restaurants, lunchrooms, shops and boutiques. Living in 
a green environment, but with all facilities around the 
corner.
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Kenmerken

VRAAGPRIJS: € 1.498.500 k.k.

SOORT WONING: BOVENWONING

BOUWJAAR: 2001

WOONOPPERVLAKTE: 200 M²

INHOUD: 637 M³

AANTAL KAMERS: 3

AANTAL SLAAPKAMERS: 2

ENERGIELABEL: A
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Meer informatie

Het vrijstaande gebouw bestaande uit 5 luxe 
appartementen is gebouwd in 2001 en ontworpen door 
de internationaal bekende architect Rem Koolhaas, van 
onder andere de Kunsthal in Rotterdam. Elke verdieping 
kent slechts één appartement, hierdoor ontstaat rondom 
ruimte en licht in het appartement. 




-----------------------------------------------------




The detached building consisting of 5 luxury apartements 
was built in 2001 and designed by the internationally 
renowned architect Rem Koolhaas, whose well known 
for designing the "Kunsthal" in Rotterdam. Each floor 
contains just one apartment, which creates space and 
light throughout the floorplan.
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Extra informatie

Het hoge kwaliteitsniveau is terug te zien in het luxe schakelmateriaal, volledige lichtplan, elektrisch bedienbare 
luxaflex, fraai hang en sluitwerk, prachtige wengé houtenvloer, keukenapparatuur van Gaggenau en verder 
materiaal gebruik door de gehele woning.




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




The high level of quality can be seen in the luxury full lighting plan, electric blinds, design light switches, beautiful 
merbau wooden flooring, kitchen appliances from Gaggenau and further material use throughout the apartment.
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Extra 
informatie
De ruime hal (ca. 12 m²) van het appartement geeft 
toegang tot de garderobe, het gastentoilet, de technische 
ruimte, de woonkamer, de hoofdslaapkamer en de 
gastenslaapkamer. Het representatieve gastentoilet (ca. 
1,5 m²) is voorzien van prachtig hardsteen, inclusief 
fontein.




-------------------------------------------------------




The spacious hall (approx. 12 m²) of the flat gives access 
to the cloakroom, guest toilet, technical room, living room, 
master bedroom and guest bedroom. The guest toilet 
(approx. 1.5 m²) is fitted with beautiful natural stone, 
including a fountain.
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De dubbele openslaande deuren vanuit de hal geven toegang tot de woonkamer van ca. 50 m² met het rustgevende 
uitzicht over de Parkvijver en de groene omgeving, erg bijzonder. Aan de woonkamer grenst de inpandige serre (ca 
12 m²). De serre ligt op het zuiden en functioneert als balkon wanneer de harmonicaramen worden weggeschoven.




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




The double doors from the hallway give access to the living room of approx. 50 m² with the attractive view over the 
Parkvijver and the green surroundings, very special. Attached to the living room is the indoor terrace (approx. 12 
m²). The terrace faces south and functions as a balcony when the harmonica windows are slid away.
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Indeling

Aan de centraal gelegen woonkamer grenst ook de 
eetkeuken deze heeft een totaaloppervlakte van 39 m² 
met ruimte voor een langgerekte eettafel voor 8 á 10 
personen. Ook vanuit de rijk uitgeruste keuken is er een 
mooi uitzicht over Parkvijver. De keuken met kookeiland 
beschikt over inductiekookplaat, één gaspit, ingebouwde 
frituur, een tweetal ovens en wijnkast van het bekende 
merk Gaggenau.




-----------------------------------------------------




The centrally located living room also adjoins the kitchen, 
which has a total area of 39 m² with room for a 
rectangular dining table for 8 to 10 people. Also from the 
well-equipped kitchen there is a beautiful view over the 
Parkvijver. The kitchen with cooking island has an 
induction hob, one gas burner, built-in deep fryer, two 
ovens and wine cabinet from the high end brand 
Gaggenau.
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Indeling

De hoofdslaapkamer (ca. 32 m²) toegankelijk vanuit de hal, 
maar ook middels een grote schuifdeur in directe 
verbinding met de woonkamer en is voorzien van luxe 
inbouwkasten van vloer tot plafond. Vanuit de slaapkamer 
is ook de eigen badkamer (ca. 8 m²) bereikbaar. In de 
badkamer is dezelfde luxe vloer- en wandafwerking van 
hardsteen terug te vinden als in het overige sanitair. 
Verder zijn gecombineerde douche-badkuip, dubbele 
wastafel en eigen toilet aanwezig in de badkamer.




-----------------------------------------------------




The master bedroom (ca. 32 m²) is accessible from the 
hall, but also through a large sliding door in direct 
connection with the living room and is equipped with 
luxury fitted wardrobes from floor to ceiling. Within the 
bedroom also the private bathroom (approx. 8 m²) is 
accessible. In the bathroom, the same luxury natural stone 
floor and wall finishes can be found as in the other 
bathrooms. The bathroom contains combined shower-
bathtub, double sink and private toilet in the bathroom.
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Indeling

De tweede slaapkamer (ca. 24 m²) kan worden betreden 
vanuit de hal. Deze tweede slaapkamer heeft een eigen 
opgang met badkamer. Ook deze slaapkamer is voorzien 
van stijlvolle inbouwkasten van vloer tot plafond. De 
tweede badkamer met hardstenen wand- en 
vloerafwerking (ca. 4 m²) is voorzien van toilet, douche en 
ruime wastafel.




-----------------------------------------------------




The second bedroom (approx. 24 m²) can be accessed 
from the hallway. This second bedroom has a private 
entrance with bathroom. Also this bedroom is equipped 
with stylish fitted wardrobes from floor to ceiling. The 
second bathroom with natural stone wall and floor finish 
(approx. 4 m²) is equipped with toilet, shower and large 
sink.
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Plattegronden
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Plattegronden
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Extra informatie

Onderhoud

Aansprakelijkheid

Koopakte

Ontbinding

Zekerheidsstelling

Onderzoeksplicht van de koper

Lijst van zaken

Bedenktijd

Onderzoeksplicht koper + mededelingsplicht

De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van 

visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide 

bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het kader van deze brochure. Dit behoort 

eventueel tot de onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s).

Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van een object. De 

informatie berust deels op door derden aan onze kantoren verstrekte gegevens. Met de 

meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt doch kunnen ten aanzien van de 

juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze brochure 

kunnen geen rechten worden ontleend.

De koopakte wordt opgesteld volgens model NVM.

De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) ontbindende 

voorwaarden (b.v. financiering) is 6 weken na de dag dat overeenstemming is bereikt 

over de koopsom en de overige voorwaarden.

De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 6 

weken na de dag dat overeenstemming is bereikt over de koopsom en de overige 

voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.

Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) 

verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te 

verkrijgen over de staat van onderhoud.

Een lijst van zaken is in deze brochure aanwezig.

De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf heeft bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt 

drie dagen en begint om 00.00 uur op de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen 

opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand wordt gesteld. 





Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot mogelijk 

aanwezige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld, is verkregen van de 

eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling om de 

koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper 

rustende mededelingsplicht. 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van een woning een 

onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling 

of de woning de eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van 

de woning zal willen maken. 
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Mededeling tot verkoop

Biedverloop

Gunning

Koopakte

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen

Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundig) deskundige in te 

schakelen. Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te gaan, 

komen eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn en/of haar rekening.

Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in 

onderhandeling te treden. Een bieding gelijk aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet 

direct een koopovereenkomst tot stand komen.

Het biedverloop bij onderhandelingen over onroerende zaken kent diverse 

bijzonderheden die u het best vooraf met de makelaar kunt bespreken.

Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde 

van zijn en/of haar keuze. Een overeenkomst komt tot stand, indien overeenstemming 

is bereikt over de koopsom, oplevering, bijkomende voorwaarden, roerende zaken en de 

koopovereenkomst is ondertekend en de wettelijke bedenktijd is verlopen. 

Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de 

modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de 

Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De waarborgsom (of bankgarantie) is 

gebruikelijk 10% van de koopsom en wordt voldaan aan de notaris.


Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van hypotheek, 

Nationale Hypotheek Garantie), worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen 

zijn afgesproken. Voor zover er in deze brochure aanvullende clausules zijn vermeld, 

worden deze opgenomen in de koopakte.





Het verdient aanbeveling in plaats van een waarborgsom van 10% van de koopsom te 

storten bij de notaris, een bankgarantie van 10% van de koopsom bij de notaris te doen 

deponeren in verband met mogelijke discussie met de inspecteur van de Inkomsten 

Belasting.

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden 

dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het 

eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs is op te vragen via de makelaar. 

Bepalingen die het gebruik van de onroerende zaak (kunnen) beperken vindt u, indien van 

toepassing, in deze informatie onder aanvullende clausules.





Indien de woning gebouwd is in de periode van 1965-1983 bestaat de mogelijkheid dat 

de constructie is uitgevoerd met betonnen vloeren zoals Kwaaitaal-, Omnia- of 

Mantavloeren. Er is gebleken dat in gebieden met een hoge vochtigheidsgraad 

betonschade kan ontstaan door in de vloer aanwezige chloriden, die de sterkte van het 

beton en eventuele bewapening kan aantasten. 
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Zo helpen we 

u nog verder
onze aanvullende dienstverlening

Taxaties
Met ruim 125 gecertificeerde taxateurs, verspreid over de 38 vestigingen door heel 

Nederland is Dynamis met recht dé partij voor landelijke taxatieopdrachten. Hierbij lopen 

we voorop voor wat betreft duurzaamheid. Duurzaamheid heeft niet alleen de 

toekomst, maar ook waarde. Dynamis Taxaties maakt die waarde voor u inzichtelijk, 

helder en vooruitstrevend. Ook bij complexe en omvangrijke taxaties. We initiëren, 

coördineren en voeren landelijke taxatieopdrachten uit voor onze uiteenlopende klanten.
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Aankoop
Vastgoeduitdagingen zijn er in vele vormen. Dynamis biedt een breed scala aan 

vastgoeddiensten voor haar klanten. Voor kantoren, woningen, winkels, bedrijfspanden 

en logistiek vastgoed ondersteunen wij u met aan- en verkoop begeleiding, taxaties, 

beheer, financiële diensten en aan- en verhuur. In heel Nederland vindt u bij onze lokale 

partners de professionals die u met kennis en expertise ondersteunen. 

Verkoop
Onze partners kennen hun klanten als stads- of dorpsgenoten uit hun eigen regio. Ze 

werken niet alleen bij elkaar in de buurt, ze wonen en leven er ook. Het zijn lokale 

professionals met voelsprieten in de lokale vastgoedmarkt en zijn dus altijd op de 

hoogte van wat er speelt. Met 44 vestigingen door heel Nederland zijn wij altijd dichtbij. 
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Aantekeningen
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plan een bezichtiging
UW EXCLUSIEF SPECIALIST

FRISIA MAKELAARS


JAVASTRAAT 1A


2585 AA 'S-GRAVENHAGE

070 - 342 01 01


INFO@FRISIAMAKELAARS.NL

frisiamakelaars.nl/exclusief


