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Kadoelerbos 63

2715 SB Zoetermeer

Inleiding
Starters opgelet!

In de gewilde en groene wijk Meerzicht gelegen, ruim en goed onderhouden 4 kamer 
appartement.

De woning is gelegen op de vijfde verdieping, beschikt over een nette keuken en 
badkamer, 3 ruime slaapkamer en zeer actieve V.v.E. en een berging in de overbouw.

Nabij winkelcentrum Meerzicht, kinderboerderij 't Beestenboel , scholen, openbaar 
vervoer en uitvalswegen.

Kortom een heerlijk appartement welke zeker een bezichtiging waard is.
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Ligging en indeling

Begane grond

Centrale entree, ruime hal met brievenbussen en bellentableau, trap en lift naar alle 
verdiepingen, vijfde verdieping, entree woning, hal alwaar meterkast, vanuit de hal 
toegang tot de riante woon-/eetkamer welke weids uitzicht geeft over het achtergelegen 
plantsoen. De keuken is ruim en voorzien van 4 pits gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser, 
oven en koel-/vriescombi. De slaapkamer aan de voorzijde van de woning is thans in 
gebruik als ouderslaapkamer en voorzien van ruime vaste kast. Vanuit de woonkamer 
toegang tot de tussenhal welke doorgang geeft tot de overige slaapkamers. De 
slaapkamer aan de voorzijde van de woning is ook van prima formaat, de tussengelegen 
badkamer is keurig verzorgd en voorzien van dubbele wastafel, douche en opstelplaats 
wasmachine-/droger, separate toilet v.v. fontein, de slaapkamer aan de achterzijde van 
de woning is eveneens van riante afmeting en geeft toegang tot het zonnige balkon, 
kortom een heerlijke woning welke zeker een bezichtiging waard is.



Overdracht

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, galerijflat

Woonlaag 5e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1972

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 95 m²

Inhoud 264 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

4 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

Uitrusting

Warm water Centrale voorziening

Verwarmingssysteem Blokverwarming

Heeft een lift Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja
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Kenmerken




Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


