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Overdracht

Vraagprijs € 233.500,- k.k.

Servicekosten € 195,95

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, galerijflat

Woonlaag 9e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1970

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 69,3 m²

Inhoud 242 m³

Oppervlakte externe bergruimte 7 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 9,6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

Uitrusting

Warm water Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Blokverwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft een lift Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

Kenmerken



Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Onderhoudsverwachting Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken
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Omschrijving
Welkom op de Valkestein 917! Dit sfeervolle en volledig instapklare 3-kamer appartement heeft een fantastisch 

uitzicht over Ede en omstreken. Het appartement heeft 2 slaapkamers, een ruime en lichte woonkamer, een mooie 

strakke keuken (van eind 2020) en een ruim balkon. Echt een heerlijke plek om te wonen! Het appartement is goed 

onderhouden, is voorzien van dubbelglas en uitermate geschikt voor starters. Het appartementencomplex bevindt 

zich aan de rand van het Proosdijpark en op steenworp afstand van de kinderboerderij. Op 200 meter afstand 

bevinden zich de Jumbo, Lidl, Zeeman, de apotheek, drogist en alle andere winkels in winkelcentrum Bellestein. Kom 

deze woning gerust eens bekijken!





Zodra we de nette en verzorgde entree binnenlopen nemen we de lift naar de 9e etage. Bij binnenkomst in het 

appartement zit aan de linkerkant van de hal de meterkast. Deze is in 2018 nog vernieuwd. Vanuit de hal lopen we 

door naar de woonkamer. Hier valt direct de ruimte op. Het is een heerlijk ruime woonkamer met veel lichtinval. 

Vanuit hier heb je een prachtig uitzicht over Ede en al het groen wat het Proosdijpark biedt. In de woonkamer is 

genoeg ruimte voor een woongedeelte en een plek voor een eettafel. De keuken is modern en van alle gemakken 

voorzien. Zo is de keuken voorzien van een inductiekookplaat, een vaatwasser, een combi-oven en zelfs een 

ingebouwde wasmachine. Er zit zelfs nog garantie op zowel de keuken als de apparatuur!  





De slaapkamers, toilet en badkamer:


Het appartement heeft 2 volwaardige slaapkamers. Eentje aan de voorzijde en de andere aan de achterzijde bij het 

balkon. In beide slaapkamers is meer dan genoeg ruimte voor een tweepersoonsbed en een ruime kledingkast. 

Tussen beide slaapkamers in bevinden zich een separaat toilet en een badkamer. Het toilet is ruim bemeten en is 

voorzien van een hangend toilet met een fonteintje. De badkamer is een prima plek met een inloopdouche, een 

wastafel met spiegel en een wandmeubel voor de handdoeken en andere zaken.





Het balkon en de berging:


Het balkon is gelegen op het gewilde zuiden. Hierdoor heb je altijd zonlicht op het balkon en in de woonkamer. De 

ramen tussen de woonkamer en balkon zijn voorzien van screens. Het appartement beschikt over een eigen berging, 

welke direct is gelegen naast het appartement. Ideaal voor extra opbergruimte!





Het complex:


Het betreft de middelste van de 3 complexen op de Valkestein, welke direct grenst aan het park. Rondom het 

complex bevinden zich voldoende openbare parkeergelegenheden. Tevens is het appartementencomplex voorzien 

van een afgesloten fietsenstalling. De entree is beveiligd, voorzien van brievenbussen, een modern belsysteem en 

voorzien van een ruime, nette en verzorgde hal met lift.













De omgeving:


Het appartement ligt aan de rand van het Proosdijpark, waarvan de ingang van het park zich bevindt naast het 

complex. Het park is een heerlijk rustige plek om lekker te wandelen en het park is tevens voorzien van een 

hondenspeeltuin. Vanaf het appartement ben je binnen 3 minuten lopen in winkelcentrum Bellestein, waar zich een 

Jumbo, Lidl, Zeeman en nog een tal van andere winkel(ketens) zich bevinden en binnen 5 autominuten ben je in het 

centrum van Ede. Openbaar vervoer ligt op 400 meter (2 minuten fietsen) van het appartement. De oprit van 

snelweg A12 bevindt zich op 6 autominuten en de oprit van snelweg A30 bevindt zich op 7 autominuten rijden.





Bijzonderheden:


* Ruim en modern 3-kamer appartement


* Instapklaar


* Moderne keuken (met resterende garantie)


* 2 volwaardige slaapkamers


* Ruim balkon met aangrenzende berging


* Prachtig uitzicht over Ede en omgeving


* Servicekosten bedragen € 195,95 per maand


* Elektrische boiler zit inbegrepen in de maandelijkse servicekosten


* Gelegen aan het Proosdijpark


* Gelegen op 3 minuten lopen van winkelcentrum Bellestein


* Gelegen op 5 autominuten van het centrum van Ede


* Gelegen op 6 autominuten van oprit snelweg A12


* Gelegen op 7 autominuten van oprit snelweg A30


* Gelegen op 9 minuten fietsen van station Ede-Wageningen





Overdracht woning:


Gewenste overdracht verkopers eind augustus/begin september





Overdraagbare garanties:


* Garantie op keukenmeubels t/m 16-10-2025


* Garantie op keukenapparatuur t/m 16-10-2022


* Garantie op screens t/m 23-05-2024


* Aankoopbonnen beschikbaar bij overdracht
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


69.30m²



PERCEELOPPERVLAKTE






INHOUD


242m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


1970



ENERGIELABEL


D
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Kadastrale kaart



Locatie



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens (resterende garantie t/m 23-05-2024) X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

Lijst van zaken
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Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning X

Quooker X

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard X

Allesbrander X

Kachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven (combi-oven) X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

 

Lijst van zaken



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna X

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen X

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X

Lijst van zaken



valkestein917.nl

Valkestein 917, Ede

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



Over Jan Zegers Hypotheken & Makelaardij
Jan Zegers Hypotheken & Makelaardij is van oorsprong een hypotheek- en aankoopmakelaarskantoor. In 2021, sinds 

de komst van zoon Harry Zegers in het familiebedrijf, hebben we dit uitgebreid met de verkoop van woningen. Bij 

ons krijg je een uitgebreid en eerlijk advies in combinatie met scherpe tarieven en persoonlijke service.






 Hypotheekadvies:


Met 40 jaar ervaring in de hypotheekbranche kunnen we je als 100% onafhankelijk hypotheekadviseur veel 

mogelijkheden aandragen. We kunnen onze klanten meer dan 60 verschillende hypotheekverstrekkers aanbieden 

tegen de meest scherpe rente. Dat is veel meer dan dat je bij een bank of hypotheekwinkel aangeboden zou krijgen. 

Heb je al eens geïnformeerd naar jouw financïele mogelijkheden? We hanteren vaste en scherpe tarieven en geven 

altijd eerlijk advies.






 Aankoopbegeleiding:


Al ruim voordat de term 'aankoopmakelaar' een trend werd, waren wij al jarenlang actief als aankoopmakelaar. 

Ontstaan vanuit de hypotheken, waar Jan Zegers vaak werd meegevraagd naar een bezichtiging door zijn 

klantenkring vanwege zijn bouwkundige achtergrond. Jan begon als metselaar bij Bouwbedrijf Zegers, verkocht 

daarna bouwmaterialen en kwam later terecht in de financïele wereld, waarna hij in 1982 voor zichzelf begon als 

verzekeringsagent en hypotheekadviseur. In 40 jaar tijd heeft hij enorm veel connecties opgebouwd. Momenteel 

houdt Jan zich uitsluitend bezig met hypotheken en aankoopmakelaardij en treedt zijn zoon Harry in zijn voetsporen. 

Wil je deskundig advies en goede begeleiding tijdens jouw aankoop? Laat het ons gerust weten! Met onze 

opgebouwde contacten in de makelaarswereld gaan er deuren open en krijg je eerlijk en persoonlijk advies.






 Verkoop van jouw woning:


Voor de verkoop van jouw woning ben je bij ons aan het goede adres. We zijn jong, fris en gaan net een stapje 

verder dan een gemiddelde makelaar. We nemen ruim de tijd voor potentïele kopers tijdens de bezichtigingen en we 

leveren een totaalpakket. Goede sfeervolle foto's, een professionele video, een mooie brochure, een specifieke 

website voor jouw woning en plattegronden inclusief inrichting behoren tot ons standaardpakket.






 Ons 3 in 1 Pakket:


Met het 3 in 1 Pakket regelen wij jouw hypotheek, begeleiden wij jou bij de aankoop van jouw woning en nemen we 

jouw huidige woning in de verkoop. Alles onder 1 dak voor een zeer scherp tarief. 






 Voedselbank:


Jan Zegers Hypotheken & Makelaardij doneert 1% van de omzet aan de Voedselbank in Veenendaal.





Is deze bezichtiging bevallen en wil je meer informatie? Laat het ons weten via 0318-501751 of via info@janzegers.nl.







interesse
in deze mooie woning?
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