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KENMERKEN

Woonoppervlakte 124.70m² 
Perceeloppervlakte

Inhoud 416.50m³
Bouwjaar 2002
Energielabel B

Vraagprijs

€ 685.000

K.K.



Voorheuvel 25 e
Zeist



Omschrijving
Op deze prachtige plek in hartje centrum 
verkopen wij, in een kleinschalig complex, 
dit magnifieke penthouse met twee 
parkeerplaatsen op het achter terrein.




Het complex is voorzien van een 
liftinstallatie. Vanuit het appartement heeft 
u een fraai uitzicht over het centrum van 
Zeist. Het unieke van dit penthouse is dat 
u rondom het appartement kunt lopen 
naar het voor – en achterterras gelegen op 
het Zuidoost en Noordwest. Hierdoor 
heeft dit appartement veel privacy en 
ervaart u, mede door alle lichtinval, de rust 
en de ruimte om u heen. 




Het volledige terras is in 2019 opnieuw 
aangelegd en voorzien van keramische 
tegels, verlichting rondom, elektrapunten 
en twee waterkranen.




Indeling :

Via het achter terrein heeft u twee 
parkeerplaatsen en kunt u binnendoor 
langs een opvallend grote berging naar de 
lift op de lift komt uit op uw eigen etage.

Entree, hal, toilet, ruime woonkamer, 
inclusief studiehoek met open luxe keuken 
v.v. diverse inbouwapparatuur, genoeg 
ruimte voor een eettafel waar 8 personen 
aan kunnen zitten en aan weerszijde open 
slaande deuren naar het terras, berging / 
bijkeuken met CV-ketel (Intergas HRC uit 
2021) en wasmachine-aansluiting. 
Badkamer met hoekbad, separate 
douchecabine, designradiator, tweede 
toilet en dubbele vaste wastafel, twee 
slaapkamers, beiden met toegangsdeur 
naar het balkon. 




Bijzonderheden: 

- Gezonde VvE, maandelijkse 
servicekosten bedragen € 236,-.

- Er zijn twee airco's aanwezig van het 
merk Carrier

- Bouwjaar 2002

- Aanvaarding in overleg.

-  2 eigen parkeerplaatsen


- Opvallend ruime berging in de 
onderbouw

- Midden in het centrum van Zeist

- Weids uitzicht rondom vanaf uw eigen 
terras

- Inbouwapparatuur keuken vernieuwd in 
2020 (combimagnetron, elektrische 
kookplaat, koelkast met vriesvak en 
vaatwasser op kniehoogte)
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Locatie op de kaart


