
dynamis.nl/exclusief

Hellingweg 270
2583 DX '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.

Ronald PlompRonald Plomp
Makelaar

plomp@frisiamakelaars.nl

06-29060365
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Over deze 

woning
Uniek penthouse met riant terras en prachtig uitzicht 
over het Scheveningse havengebied en de zee! 




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




Unique penthouse with spacious terrace and stunning 
views of the Scheveningen harbor area and the sea! 
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Kenmerken

VRAAGPRIJS: € 1.050.000 k.k.

SOORT WONING: PENTHOUSE

BOUWJAAR: 2016

WOONOPPERVLAKTE: 140 M²

INHOUD: 501 M³

AANTAL KAMERS: 3

AANTAL SLAAPKAMERS: 2

TUINLIGGING: ZUIDWEST

ENERGIELABEL: A

5



Meer informatie

Het penthouse beschikt over een ruimte woon-/
eetkamer met open keuken die uitkijkt over het 
Zuiderstrand, twee ruime slaapkamers waarvan één met 
eigen badkamervoorziening, luxe sanitair en twee eigen 
parkeerplaatsen op het naastgelegen afgesloten terrein. 
Bijzonder aan de woning is het zeer ruime terras dat 
volledig vrij ligt en veel privacy biedt en een fantastisch 
uitzicht geeft over de zee, de haven en het duingebied. 




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




The penthouse features a spacious living/dining room 
with open kitchen overlooking the Zuiderstrand, two 
spacious bedrooms, one with private bathroom facility, 
luxury sanitary ware and two private parking spaces on 
the adjacent enclosed area. A special feature of the 
house is the very spacious terrace that is completely free 
and offers a lot of privacy and a fantastic view of the sea, 
the harbor and the dune area.
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Extra informatie

Het complex is in 2016 opgeleverd en zeer goed geïsoleerd waardoor de woning beschikt over een Energielabel A. 
De woning ligt op enkele minuten loopafstand van het Zuiderstrand, het prachtige duingebied (Westduinpark) en 
de haven met vele restaurants en winkels voor dagelijkse voorzieningen. De winkels aan de Frederik Hendriklaan 
zijn op enkele minuten fietsafstand gelegen. Tevens is het penthouse gunstig gelegen ten opzichte van het 
openbaar vervoer en (internationale) scholen.




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




The complex was completed in 2016 and very well insulated so the house has an Energy Label A. The House is 
located a few minutes walk from the Zuiderstrand, the beautiful dune area (Westduinpark) and the harbor with 
many restaurants and stores for daily amenities. The stores on Frederik Hendriklaan are a few minutes cycling 
distance. Also, the penthouse is conveniently located to public transport and (international) schools.
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Extra 
informatie
Gezamenlijke entree met lift en trap. Met de lift ga je met 
sleutel, exclusief naar de vijfde verdieping waar je direct in 
de hal van het penthouse uitkomt wat de exclusiviteit van 
het penthouse benadrukt! Bij het verlaten van de lift valt 
het dakterras gelijk in het oog. Entree tot de woning; Gang 
met toegang tot het dakterras voorzien van elektra en 
verlichting. Er zijn voorzieningen getroffen om in de 
zomerperiode een zonnedoek te plaatsen om een 
schaduwplek te creëren op het terras.




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




Communal entrance with elevator and stairs. The elevator 
takes you with key, exclusive to the fifth floor where you 
directly enter the hall of the penthouse which emphasizes 
the exclusivity of the penthouse! When leaving the 
elevator the roof terrace immediately catches your eye. 
Entrance to the apartment; Hallway with access to the 
roof terrace equipped with electricity and lighting. There 
are provisions to place a sunscreen in the summer to 
create a shaded area on the terrace.
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Ruim bemeten woonkamer voorzien van een doorlopende houten vloer in visgraatmotief, vloerverwarming en een 
gezellige gashaard. Moderne luxe open keuken voorzien van een kookeiland en diverse inbouwapparatuur 
waaronder een stoomoven, combi oven, vaatwasser, geïntegreerde afzuigkap, koelkast, vriezer, quooker en 
wijnkoelkast. Open eetkamer met toegang tot het dakterras. Wasruimte en berging die zijn afgesloten door een 
barndeur. Lange uitgestrekte hal die langs het dakterras loopt en toegang geeft tot de master bedroom met 
ingebouwde kastenwand. Tweede slaapkamer voorzien van regendouche en wastafel. Luxe badkamer voorzien van 
dubbele wastafel, ligbad, inloopdouche en toilet. Apart gastentoilet te bereiken vanuit de hal. 




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




Spacious living room with a continuous wooden floor in herringbone pattern, underfloor heating and a cozy gas 
fireplace. Modern luxury open kitchen equipped with a cooking island and various built-in appliances including a 
steam oven, combi oven, dishwasher, integrated extractor hood, refrigerator, freezer, quooker and wine fridge. 
Open dining room with access to the roof terrace. Laundry room and storage room enclosed by an amber door. 
Long expansive hallway that runs along the roof terrace and gives access to the master bedroom with built-in 
closets. Second bedroom equipped with rain shower and sink. Luxury bathroom equipped with double sinks, 
bathtub, walk-in shower and toilet. Separate guest toilet accessible from the hall. 

9



Indeling 

Op de 1e verdieping van het appartementencomplex is 
een aparte (fietsen-)berging. Naast het complex ligt een 
afgesloten parkeerterrein met twee parkeerplaatsen. Eén 
parkeerplaats met voorbereiding voor een elektrische 
auto zit inbegrepen in de vraagprijs. De tweede 
parkeerplaats is niet in de vraagprijs inbegrepen en 
bedraagt een vaste prijs van € 35.000,- k.k. 

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




On the 1st floor of the apartment complex is a separate 
(bicycle) storage room. Next to the complex is an enclosed 
car park with two parking spaces. One parking space with 
preparation for an electric car is included in the asking 
price. The second parking space is not included in the 
asking price and has a fixed price of € 35,000. 
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Kenmerken

- Bouwjaar appartementencomplex 2016;

- Gelegen op erfpachtgrond, maandelijkse erfpachtcanon 
€28,97 

- Totale woonoppervlakte oppervlakte ca. 140 m2;

- Totale oppervlakte zonneterras ca. 34 m2;

- Actieve Vereniging van Eigenaars, totale bijdrage € 
237,51 per maand inclusief tweede parkeerplaats;

- Goed geïsoleerd en volledig voorzien van isolerende 
beglazing;

- Energielabel A;




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




- Year of construction apartment complex 2016;

- Located on leasehold land, monthly ground rent €28,97 

- Total living area area approx. 140 m2

- Total sun terrace area approx. 34 m2;

- Active Owners Association, total contribution € 237,51 
per month including second parking space;

- Well insulated and fully fitted with insulating glazing;

- Energy label A;
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Kenmerken

- Directe toegang tot het penthouse vanuit de lift; 

- Het penthouse ligt als enige op de 5e verdieping 
waardoor er rondom uitzicht is, vrijgelegen en geen buren 
zijn;

- Zeer royaal dakterras met uniek uitzicht; 

- Verwarming door middel van vloerverwarming;

- Warm water door middel van nieuwe CV-ketel;

- Het gehele appartement is voorzien van een 
doorlopende houten vloer;




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




- Direct access to the penthouse from the elevator; 

- The penthouse is the only one on the 5th floor so there 
are views all around, free and no neighbors;

- Very spacious roof terrace with unique view; 

- Heating by means of underfloor heating;

- Hot water through new boiler;

- The entire apartment has a continuous wooden floor;
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Kenmerken

- Inpandige berging aanwezig;

- Twee parkeerplaatsen op het afgesloten terrein waarvan 
één inbegrepen in de vraagprijs. Eén parkeerplaats heeft 
een elektriciteitskabel ter voorbereiding voor het plaatsen 
van een laadpaal. Tweede parkeerplaats heeft een vaste 
prijs van € 35.000,- k.k. 

- Oplevering in overleg

- Gemeten conform NVM Meetinstructie 
Gebruiksoppervlakte woningen; 

- Koper aanvaardt de objectinformatie en de aanvullende 
clausules uit de brochure.




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

- Indoor storage available;

- Two parking spaces in the enclosed grounds, one of 
which is included in the asking price. One parking space 
has an electricity cable in preparation for installing a 
charging station. Second parking space has a fixed price of 
€ 35,000,- k.k. 

- Delivery in consultation

- Measured in accordance with NVM Measuring 
Instruction Useable Area Homes; 

- Buyer accepts the object information and the additional 
clauses in the brochure.
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Plattegronden
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Plattegronden
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Lijst van zaken

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren

Allesbrander

Houtkachel

(Gas)kachels

Designradiator(en)

Radiatorafwerking

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

 - losse (hang)lampen

 - 

 - 

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kastenwand blijft achter

 - 

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails

 - gordijnen

 - overgordijnen

 - vitrages

 - rolgordijnen

 - lamellen

 - jaloezieën

 - (losse) horren/rolhorren

 - 

 - 

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking

 - parketvloer

 - houten vloer(delen)

 - laminaat

 - plavuizen

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME
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Lijst van zaken

 - 

 - 

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden

 - schilderij ophangsysteem

 - 

 - 

 - 

 - 

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat

 - (gas)fornuis

 - afzuigkap

 - magnetron

 - oven

 - combi-oven/combimagnetron

 - koelkast

 - vriezer

 - koel-vriescombinatie

 - vaatwasser

 - Quooker

 - koffiezetapparaat

 - 

 - 

 

Keukenaccessoires, te weten

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME

21



Lijst van zaken

 - 

 - 

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet

 - toiletrolhouder

 - toiletborstel(houder)

 - fontein

 - 

 - 

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad

 - jacuzzi/whirlpool

 - douche (cabine/scherm)

 - stoomdouche (cabine)

 - wastafel

 - wastafelmeubel

 - planchet

 - toiletkast

 - toilet

 - toiletrolhouder

 - toiletborstel(houder)

 - 

 - 

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Schotel/antenne

Brievenbus

Kluis

(Voordeur)bel

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME
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Lijst van zaken

Alarminstallatie

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

Rookmelders

(Klok)thermostaat

Airconditioning

Screens

Rolluiken

Zonwering buiten

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Zonnepanelen

Oplaadpunt elektrische auto

2 bouten in de gevel voor bevestiging zonnedoek

Er ligt een electrakabel thv de parkeerplaats nr 21 

waar een paal op aangesloten kan worden

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie

 - boiler

 - geiser

 - WTW installatie

 - 

 - 

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 

etc.), te weten

 - 

 - 

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating

Beplanting

3 betonnen bakken met olijfwilgen

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME
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Lijst van zaken

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

(Broei)kas

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek

 - vlaggenmast(houder)

 - 

 - 

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME

BLIJFT

ACHTER

GAAT

MEE

NVTTER 
OVERNAME
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Aanvullende clausules 

Artikel (AVG)

Verkoper en koper verklaren hierbij in het kader van de AVG tevens toestemming te 
geven aan de bij deze (ver)koop en levering betrokken makelaar(s) en notaris om te 
communiceren met de bij deze (ver)koop en levering betrokken partijen. Hieronder 
wordt verstaan het verzenden en ontvangen van voor verkoper en koper bestemde 
documenten, inclusief de daarin vermelde persoonsgegevens en eventuele opgenomen 
privacygevoelige informatie.




Artikel (Koper in de gelegenheid tot)

Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het sluiten van de 
koopovereenkomst;

•	te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige 
gebreken vast te stellen.

Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt;

•	te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.

Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt;

•	de grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken.

Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt;

•	de oppervlakte van de woning en bijgebouwen en/of het perceel na te meten op de 
juiste grootte.

Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

NVM Makelaars maken bij het opmeten van de gebruiksoppervlakte (GBO) gebruik van 
de NVM-meetinstructie. Deze is gebaseerd op de NEN2580 en is bedoeld om een 
uniforme manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de GBO. 
De NVM-meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen, meetfouten of beperkingen bij het uitvoeren van 
de meting. Ondanks dat bij het opmeten de benodigde zorgvuldigheid is betracht, is de 
opgegeven GBO indicatief en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Het 
bepaalde in artikel 7:17 lid 6 BW is onverminderd van kracht..

25



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


