
TE KOOP

Schout 31
Zuid-Scharwoude
Vraagprijs € 425.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


82 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


m²



INHOUD


260 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


2002



ENERGIELABEL


B
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OMSCHRIJVING 
Bent u op zoek naar een gelijkvloerse woning, zonder zorgen voor onderhoud van uw woning? Dan hebben wij 

wellicht hier de geschikte woning voor u! Wij bieden te koop aan een gunstig gelegen 3-kamer appartement met 

PRIVE PARKEERPLAATS en aparte BERGING in het complex genoemd 'De Kardinaal'.





Het appartement welke gelegen is op de eerste woonlaag, heeft een DUBBEL BALKON welke gesitueerd zijn op het 

zuiden en het westen, hierdoor heeft u altijd een heerlijk plekje om buiten te kunnen genieten. U kijkt heerlijk vrij 

weg over het water.





'De Kardinaal' bestaat uit totaal 4 woonlagen met beschikt o.a. over een afgesloten entree, intercominstallatie, 

liftinstallatie en parkeerkelder. Alle voorzieningen zoals Winkelcentrum Broekerveiling zijn in de nabijheid van het 

complex. 





INDELING


Voordeur van het appartement, ruime hal met deuren naar diverse vertrekken waaronder het toilet, badkamer, 

kastruimte, twee slaapkamer en de woonkamer. Wat direct opvalt wanneer u de woonkamer binnen stapt is het 

licht, dit komt door de vele raampartijen aan de zuid en west kant van het appartement, dit komt de ruimte erg ten 

goede. De ruimte is fijn van formaat en heeft aangrenzend een open-keuken met diverse inbouwapparatuur 

waaronder een oven, vaatwasser, gaskookplaat en afzuiging. Via de woonkamer heeft u toegang tot het dubbele 

balkon, deze zijn beide erg ruim te noemen!





Het appartement telt 2 slaapkamers waarvan één hoofdslaapkamer en een werk/logeerkamer. De badkamer is 

uitgevoerd met lichte tegels welke tot aan het plafond zijn betegeld, er is een douche, ligbad, en een wastafel. Het 

toilet zit naast de badkamer in een separate ruimte. De wasmachine en drogeraansluiting zijn aanwezig in een aparte 

wasruimte welke vanuit de woonkamer te bereiken is. 





Servicekosten bedragen € 163,02 per maand.


* Opstal, glas- en brandverzekering


* Reservering groot en klein onderhoud


* Kosten energie algemene ruimtes
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BIJZONDERHEDEN:


* Bijzonder ruim appartement 


* Gelegen op de begane grond, zeer goede ligging!


* Dubbel balkon aanwezig met zonnige ligging


* 2 slaapkamers


* Voorzieningen op korte afstand


* Privé parkeerplaats


* Aparte berging in de kelder


* Lift aanwezig


* Vrij uitzicht vanaf het balkon


* Actieve en gezonde VvE





Interesse gewekt? Bel gerust voor een afspraak!





LET OP: Heeft u interesse in deze woning en dient uw eigen woning nog verkocht te worden: wij zijn u graag van 

dienst door uw woning in te ruilen. Geen zorgen over de verkoop! Informeer naar uw mogelijkheden.
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Locatie



schout31.nl

Schout 31, Zuid-Scharwoude

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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