FOR RENT

Hooikade 28
2514 BJ Den Haag
€ 1.450 p.m. ex.

FEATURES

Price

€ 1.450 p.m. ex.

Zipcode

2514 BJ

Location

On the waterfront, Near quiet road, In town center, Clear
view

Type

Upper floor apartment

Garage

Public parking, Paid parking, Parking permit

Living Surface

65m²

Volume

180m³

Rooms

3

Acceptance

directly

Build Type

Existing

City

Den Haag

Address

Hooikade 28

Construction Year

1890

DESCRIPTION

Lust voor het oog! Gerenoveerd en volledig gemeubileerd 3-kamer appartement gelegen aan de
gezellige Hooikade.
Welkom in het Centrum!
Ideaal gelegen in de leukste buurt van het Haagse centrum 'Buurtschap 2005'. Loop de hoek om en je
staat in de knusse Denneweg, vol mooie boetiekjes en gezellige terrassen voor een borrel of een heerlijk
diner. Ga aan de high tea bij Hotel des Indes, wandel verder over de antiekmarkt aan de Lange Voorhout
of ga flink shoppen bij de bekende winkelketen verderop in de stad. Ook als je wat verder weg wilt heb je
hier alle mogelijkheden toe; Den Haag Centraal Station ligt op nog geen tien minuten afstand en ook de
uitvalswegen zijn vanaf hier makkelijk te bereiken. Sportief aangelegd? Breng een bezoekje aan één van
de sportscholen in de buurt, pak een lesje bootcampen mee op het Malieveld of ga een stuk wandelen in
een van de parken in de omgeving, bijvoorbeeld de Scheveningse Bosjes. Kortom; hier is echt alles
mogelijk!
Wat maakt deze woning bijzonder?
Kom binnen via een eigen entree op de begane grond, via de trap naar de eerste verdieping, waar je een
lichte woonkamer vindt met mooie open keuken, van alle gemakken voorzien (inbouwapparatuur zoals
een vaatwasser, koelkast en oven, inductieplaat en afzuigkap), waar je de sterren van de hemel kunt
kokkerellen. Plof neer op de heerlijke bank en heb fantastisch uitzicht over de gezellige Hooigracht. Zo
maak je hoe dan ook indruk op je vrienden ;-). De trap op naar de tweede verdieping vind je een
slaapkamer met tweepersoonsbed en televisie en een luxe badkamer met inloopdouche en dubbele
wastafel. Op de derde verdieping vind je nog een ruime kastenkamer die eventueel ook als slaapkamer
in te richten is. Hier vind je ook de wasmachine en droger, die netjes achter een wand zijn weggewerkt.
En dan hebben we het nog niets eens gehad over de berging buiten, voor bijvoorbeeld een fiets of
huisvuil. Kortom; wonen op karakteristieke plek, met genoeg ruimte en in een tot in de puntjes
afgewerkt appartement? Dat is nu mogelijk!

***
Feast for the eye! Renovated and fully furnished 3-room apartment located on the cozy Hooikade.
Welcome to the Center!
Ideally located in the nicest area of ??the Hague center 'Buurtschap 2005'. Walk around the corner and
you will find yourself in the cozy Denneweg, full of beautiful boutiques and cozy terraces for a drink or a
delicious dinner. Enjoy the high tea at Hotel des Indes, walk further on the antiques market on the Lange
Voorhout or go shopping at the well-known chain of stores further in the city. Even if you want to go a
little further away, you have all the options here; The Hague Central Station is less than ten minutes
away and the highways are also easily accessible from here. Are you sporty? Pay a visit to one of the
gyms in the area, take a boat camp lesson at the Malieveld or go for a walk in one of the parks in the
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area, for example the Scheveningse Bosjes. In short; everything is possible here!
What makes this house special?
Enter through a private entrance on the ground floor, via the stairs to the first floor, where you will find a
bright living room with a beautiful open kitchen, fully equipped (built-in appliances such as a dishwasher,
refrigerator and oven, induction hob and extractor hood), where you can cook the stars from the sky. Sit
down on the lovely sofa and have a fantastic view over the cozy Hooigracht. That's how you impress your
friends anyway ;-). Up the stairs to the second floor you will find a bedroom with a double bed and
television and a luxurious bathroom with a walk-in shower and double sink. On the third floor you will
find a spacious closet room that can also be used as a bedroom. Here you will also find the washing
machine and dryer, which are neatly concealed behind a wall. And then we haven't even mentioned the
storage outside, for example for a bicycle or household waste. In short; live in a characteristic location,
with enough space and in an apartment finished to perfection? That is now possible!
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