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Vraagprijs € 500.000 K.K.
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Overdracht

Vraagprijs € 500.000,- k.k.

Servicekosten € 425,11

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1996

Keurmerken Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 117 m²

Inhoud 376 m³

Oppervlakte externe bergruimte 13,2 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 13 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging In bosrijke omgeving

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Kenmerken



Heeft een lift Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja

Kenmerken
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


117m²



PERCEELOPPERVLAKTE






INHOUD


376m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


1996



ENERGIELABEL


A
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Omschrijving
Gelegen aan Park Finspong, een zeer ruim en opvallend licht appartement met energielabel A op de 1e etage met 

een balkon op het Noord – Westen en uitzicht over de fraai aangelegde tuin.





Vanuit gebouw C van "Park Finspong” bent u op korte afstand van alle dagelijkse voorzieningen. Via de Boulevard 

bent u binnen enkele minuten in het centrum van Zeist of op de snelweg A28. Ook de bus stopt op deze Boulevard. 

Als bewoner van Park Finspong kunt u gebruik maken van doordachte voorzieningen voor senioren, deze 

voorzieningen zijn ook bereikbaar tussen gebouw en appartement. Het gehele complex is ingericht voor een 

beschermd en comfortabel woongenot. 





Voor meer informatie over de dienstverlening en een preview van het wonen op Park Finspong verwijzen wij u naar  

www.finspong.nl





Entree van het appartementengebouw (C), hal met elektrische deuropeners, lift en toegang tot de zeer ruime 

berging!





Indeling appartement:


Het appartement wat wij u mogen aanbieden is gelegen op de eerste etage, alle ruimten in het appartement zijn 

ruim, zo is er bijvoorbeeld een ruime hal met garderobe en apart toilet, woonkamer van 41m2. De masterbedroom 

is 23m2 en voorzien van een prachtige kastenwand, de badkamer, ingericht met toilet, inloopdouche en wastafel. De 

halfopen keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een koelkast, vaatwasser, oven en een 

gaskooktoestel (welke na overdracht vervangen dient te worden voor een kooktoestel op elektra). De keuken heeft 

een toegangsdeur tot het balkon van 13m2 welke tevens vanuit de woonkamer bereikbaar is.


Het appartement heeft aan de andere zijde nog een ruime slaapkamer.





Er is in het complex een gezonde en actieve Vereniging van Eigenaren, de servicekosten zijn € 425,11 per maand 

exclusief zorgkosten van circa € 90,-.


Onder de zorgkosten vallen de onderstaande diensten, namelijk:


• De diensten van een woonzorgcoördinator. Deze adviseert en bemiddelt onder andere bij verkrijging van indicaties 

en vormen van thuiszorg. De woonzorgcoördinator levert zelf geen zorg.


• Een personenalarm in ieder appartement, inclusief alle diensten die volgen op een alarmoproep, zoals het 

inschakelen van een alarmcentrale en de alarmopvolging door thuiszorgorganisatie Warande of andere medische 

diensten. Op het personenalarm is ook een rookalarm aangesloten.


• Driemaal per week fitnesslessen o.l.v. een fysiotherapeut.


• Tweemaal per week gymnastiek voor ouderen o.l.v. een fysiotherapeut.


• Tweemaal per week vuilophaaldienst bij het appartement.


    




Ook meer informatie over de zorgkosten kunt u een vinden op www.finspong.nl





Bijzonderheden :


- Woonoppervlakte 117 m2, inhoud 376m3, bouwjaar 1996


- Appartement is ideaal geschikt voor levensloopbestendig wonen


- Eigen parkeerplaats met extra grote carport


- Goed geïsoleerd en voorzien van dubbel glas


- Grote berging in het souterrain, bereikbaar met de lift


- Afgesloten fietsenstalling


- Rondom het gebouw is een prachtig park aangelegd


- Actieve en gezonde VvE


- Het complex heeft diverse voorzieningen als een kapper, recreatieruimte en fysioruimte


- Centraal gelegen nabij het centrum van Zeist
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Locatie



interesse
in deze mooie woning?

\\  Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist  \\  030-6953222  \\  info@vaneemakelaars.nl  \\  vaneemakelaars.nl  \\


