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Verhuurbrochure WZH Waterhof  

 

TE HUUR  
 

KENMERKEN 

 

Status: Te huur 

Huurprijs: € 99,-- / m² per jaar  (€ 425,-- per plaats per maand) 

Servicekosten: € 42,-- / m² per jaar  (€ 39.019,-- totaal per jaar) 

 

Plaats: Den Haag 

Adres: Polanenhof 130 

Type object: Woonzorgcentrum 

 

Bouwjaar: 1983 

Oppervlakte: 927,6 m² (netto) 

Aantal appartementen: 18 zit-slaapkamers met eigen sanitair, 3 gemeenschappelijke huiskamers 

Etages: twee (2
e
 en 3

e
 verdieping) 

 

Bestemming: Maatschappelijk met functieaanduiding Wonen  

Ligging: jaren ’50 – ’60 woonwijk (CBS wijk Wateringse Veld) 

Parkeren: maaiveld, op eigen terrein 
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OMSCHRIJVING 

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) biedt een deel van woonzorgcentrum WZH Waterhof te huur aan. Het 

gehuurde betreft 927,6 vierkante meter bestaande uit 18 zit-slaapkamers voorzien van eigen sanitair en een 

keukenblok. De individuele kamers hebben een oppervlakte van circa 25 m². Voorts omvat het gehuurde drie 

gemeenschappelijke huiskamers, diverse kantoorruimte en bergingen. De verblijfsruimten zijn verdeeld over twee 

etages (2
e
 en 3

e
 verdieping) en zijn per lift en trap bereikbaar. De etages hebben een oppervlakte van 

respectievelijk 407 m² en 521 m².   

  

In WZH Waterhof bevinden zich tal van faciliteiten waar in overleg eventueel gebruik van gemaakt kan worden. 

Het woonzorgcentrum heeft een restaurant, internetcafé, diverse leestafels, een terras, kapsalon en pedicure. 

Voorts is er binnen WZH Waterhof diverse eerstelijnszorg, waaronder een huisarts en fysiotherapie voorhanden. 

Bewoners kunnen deelnemen aan de activiteiten in het Ontmoetingscentrum of men kan terecht in het Grand 

Café voor een kopje koffie. Verder zijn er diverse winkelvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen op korte 

afstand aanwezig (Betje Wolffstraat en de Leyweg, circa 10 minuten).  

 

WZH Waterhof is gelegen in stadsdeel Escamp in Den Haag en zeer goed bereikbaar per auto of openbaar 

vervoer. WZH Waterhof ligt dicht bij verschillende uitvalswegen waaronder de rijksweg A4. Daarnaast is een 

tramhalte (lijn 16) en bushalte (lijn 23) om de hoek gelegen.  

 

HUURVOORWAARDEN 

 

Model: Huurovereenkomst kantoorruimte, ROZ Model februari 2015 

Looptijd: Minimaal 2 jaar 

Huurprijs: € 99,-- / m² per jaar (vrij van BTW) 

Servicekosten: € 42,-- / m² per jaar (exclusief gebruik lift) 

Aanvaarding: in overleg 

Overig: 1. Verhuur is op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid en in relatie 

met algemene gezondheids- en welzijnszorg. 

 2. Aanpassingen of gebouwtechnische verbeteringen komen voor rekening van 

huurder. 

 3. Alleen als geheel te huren en niet per plaats.  

BIJLAGEN 

 

 Plattegrond van het gehuurde 

 Plattegrond zit-slaapkamer 

 Bestemmingsplanregels 
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FOTO’S 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CONTACT 

Voor een bezichtiging of nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: 

 

Juffer Vastgoed BV 

dhr. J.F. (Hans) Juffer RT 

Dorpsweg 4 

8271 BM IJSSELMUIDEN 

 

T  038 33 159 22 

E  info@juffervastgoed.nl 

W  www.juffervastgoed.nl 

http://www.juffervastgoed.nl/


 

 
 

 

DISCLAIMER 
Juffer Vastgoed BV heeft dit document met zorg samengesteld, alle informatie en gegevens zijn voor zover mogelijk gecontroleerd. Juffer 

Vastgoed BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de in dit document opgenomen gegevens onjuist en/of 

onvolledig zijn. Op alle diensten van Juffer Vastgoed BV zijn de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers van 

toepassing. 

 

 

 

 


