Bouwnummer 21 (Penthouse)
Dit uitzonderlijke penthouse is gelegen op de 7e verdieping, op circa 30 meter hoogte.

De plattegrond van het penthouse is voor een groot deel vrij indeelbaar. Als koper beslist u

het bijzonder op het royale buitenterras, dankzij de fantastische ligging van het gebouw

interieuradvies onderzoekt u welke woningindeling het best past bij uw situatie en wensen. De

Geniet van de adembenemende uitzichten vanuit alle vertrekken in het penthouse en in
tussen de Haagse binnenstad en de kust van Scheveningen. Comfortabel wonen met
Haagse allure op een volledig eigen verdieping. Het penthouse beschikt over alle luxe,

waaronder een privé lift, drie slaapkamers, twee badkamers en een ruime walk-in closet.
De living met open keuken is riant, circa 170 m2. In de buitengevel zijn verdiepingshoge

glazen puien opgenomen, voorzien van dubbele openslaande deuren en schuifpuien. De
vertrekken zijn ruim opgezet en hebben een royale plafondhoogte van 3,00 meter. De
entreehal, de master bedroom met walk-in-closet en badkamer hebben zelfs een

bijzondere plafondhoogte van 4,00 meter. De afwerking van het penthouse is van een
bijzonder hoog niveau.

uiteraard mee over de materialen en indeling. Met uw eigen adviseur en/of een persoonlijk
afbouw vindt plaats in samenspraak.
-

Woonoppervlak: 307 m2

-

Oppervlak living en keuken: 170 m2

-

INFORMATIE VERKOOP:

De Maese Woningen: telefoon (06) 28 95 97 25

Frisia Makelaars Den Haag: telefoon (070) 342 01 01

Privé lift

Aantal kamers: 6

Plafondhoogte: 3,00 meter / 4,00 meter
Oppervlak buitenruimte: 240 m2

Inpandige berging en grote externe berging van 38 m2 in kelder
2 eigen parkeerplaatsen op privé parkeerterrein
Inclusief luxe keuken, sanitair en tegelwerk
Inclusief vloerverwarming
Inclusief domotica

Inclusief interieuradvies van ontwerpbureau DOEN

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is
bedoeld om te lezer een indruk te geven van het project Rise Residences
Sorghvliet Den Haag. De lezer kan echter geen rechten ontlenen aan de
gebruikte teksten, getallen, maatvoeringen en afbeeldingen.
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