
TE KOOP

Istriastraat 41
Oudorp
Vraagprijs € 275.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


67 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


7 m²



INHOUD


220 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


1974



ENERGIELABEL


C



\\  Istriastraat 41  \\  Oudorp  \\  3



Omschrijving



Eindelijk is er weer zo'n leuk 3-kamer appartement in het geliefde Oudorp te koop! En niet zo maar een... Deze 

bovenwoning met balkon op het zonnige westen is compleet, netjes afgewerkt en onderhouden.


Alle ruimten zijn royaal en licht wat dit tot een hele aangename woning maken. De woning heeft 2 prima 

slaapkamers, een vernieuwde badkamer, een moderne keuken met veel kastruimte, een balkon op het westen en op 

de begane grond een stenen berging. De ideale locatie, dorpse woonomgeving met alle stadse voorzieningen op 

fietsafstand, in combinatie met de goede staat van de woning maken dit appartement zeer geliefd!


Wees er snel bij! Grijp uw kans om dit uitstekend onderhouden, moderne appartement te kopen in het zeer gewilde 

Oudorp.












 INDELING





Entree, ruime hal, modern toilet met fonteintje, aan de galerij-zijde de eerste slaapkamer(ca. 9 m²), lichte en 

sfeervolle woonkamer met inbouwkast voor extra bergruimte. Vanuit de woonkamer is er een doorgang naar de 

keuken. De keuken heeft een strakke en moderne uitstraling en beschikt over veel bergruimte en diverse 

inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, combi magnetron/oven, koelkast, 5-pits gaskookplaat en afzuigkap. De 

wasmachineopstelling en CV-ketel (Intergas HR '11) bevinden zich eveneens in de keuken. Via de woonkamer is de 

tweede slaapkamer (ca. 12 m²), met badkamer voorzien douche en wastafelmeubel, bereikbaar.





Op het westelijk gelegen balkon kunt u aan het einde van de middag heerlijk ontspannen van het zonnetje genieten 

totdat deze ondergaat.





De stenen berging vindt u op de begane grond. In deze berging heeft u voldoende ruimte om uw fietsen e.d. te 

stallen.









 LOCATIE





Uitstekende locatie op loopafstand van kleinschalig winkelcentrum met dorpswinkels. Stadscentrum van Alkmaar op 

7 minuten fiets afstand. Bushalte alsmede ringweg met aansluiting A9 zeer nabij. Openbare parkeergelegenheid voor 

de deur.
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BIJZONDERHEDEN





* Netjes onderhouden bovenwoning


* Heerlijke balkon gelegen op het westen


* Voorzien van twee prima bemeten slaapkamers


* Mooie ligging met uitzicht over groen


* Heerlijke rustige leefomgeving nabij stadscentrum van Alkmaar.


* Gelegen op eerste verdieping, bovenste verdieping, geen boven buren.


* Servicekosten € 135,09 per maand.


* Actieve en gezonde VVE.


* Unieke kans, wees er snel bij!





INRUIL MOGELIJK


Heeft u interesse in deze woning en dient uw eigen woning nog verkocht te worden: onze opdrachtgevers zijn u 

graag van dienst door uw woning in te ruilen. Geen zorgen over de verkoop! Informeer gerust naar de 

mogelijkheden.












\\  Istriastraat 41  \\  Oudorp  \\  7





\\  Istriastraat 41  \\  Oudorp  \\  9





\\  Istriastraat 41  \\  Oudorp  \\  11





\\  Istriastraat 41  \\  Oudorp  \\  13

Kadastrale kaart



Locatie



istriastraat41.nl

Istriastraat 41, Oudorp

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!
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Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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