
TE KOOP

Karel Doormanstraat 10 6
Zandvoort
Vraagprijs € 275.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


88 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


0 m²



INHOUD


260 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


1958



ENERGIELABEL


-
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Omschrijving
LET OP BELEGGING: DIT OBJECT WORDT VERKOCHT IN VERHUURDE STAAT





Royaal 3 kamer appartement met uitzicht op zee en boulevard.





In een kleinschalig appartementencomplex ligt dit 4-kamer appartement met in totaal 3 slaapkamers, een woonkamer 

met open haard balkon aan de zee zijde, een dichte keuken met balkon, badkamer en ruime hal. Het appartement is 

gelegen op de 3e etage. Er is een berging gelegen op de begane grond. 





De ligging is prachtig met uitzicht op zee en boulevard en dichtbij het dorpscentrum. Alle stukken en informatie kunt 

u opvragen via ons kantoor. 





INFORMATIE VERHUUR


• Verhuurd voor onbepaalde tijd


• Vaste huurprijs van € 763.45 per maand, inclusief servicekosten


• Huurprijs exclusief gas, water, elektra welke voor huurder zijn





INFORMATIE VVE


• Actieve VVE


• Servicekosten voor VVE voor rekening eigenaar, thans € 226,- per maand 


• VVE zal groot onderhoud en verduurzaming uitvoeren op basis van het renovatieplan scenario B waarvoor een 

lening en subsidie zal worden aangevraagd


• Info VVE via beheerder: beheerder@paapvvebeheer.nl


• Stukken VVE 2019 en 2020 en renovatie plan op te vragen via ons kantoor
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BIJZONDERHEDEN


• Balkons aan voor en achterzijde met zeezicht


• Oplevering in overleg


• Notaris keuze verkoper


• Woonoppervlak circa 88m², geen meetrapport


• Open haard


• WOZ waarde bedraagt € 343.000,-


• Parkeren middels vergunning 





INDELING


Parterre, afgesloten entree, hal, trap naar de verdiepingen. Berging via rechterdeur.


3e etage, entree, royale hal met meterkast, woonkamer aan zeezijde, slaapkamer aan voorzijde, balkon, badkamer, 

dichte ruime keuken met CV opstelling en toegang naar balkon, slaapkamers achterzijde met vaste kasten.
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Locatie



karel doormanstraat10 6.nl

Karel Doormanstraat 10 6, Zandvoort

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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