
LINDESTATE 54, PURMEREND

€ 439.000 k.k.

www.lindestate54.nl



Lindestate 54, Purmerend

Wonen in alle rust in dit driekamer appartement op de 5de verdieping van het fraaie appartementencomplex
Lindestate en toch met alle gemakken van de binnenstad van Purmerend direct binnen handbereik!
Lindestate combineert het beste van twee werelden!

Door het wonen op de 5e verdieping heb je bovendien een alleraardigst uitzicht over Purmerend. En ook veel
licht dankzij de grote raampartijen. Uiteraard is de verdieping met de lift bereikbaar. Dat geldt overigens ook
voor de eigen parkeerplaats en de eigen bergbox in de onderbouw van het complex.

Indeling:
onderbouw: afgesloten parkeergarage en bergboxen;

begane grond: afgesloten entree met videofoon en brievenbussen, centrale hal met lift en trappenhuis

verdieping: lift, trappenhuis, atrium met inpandige galerij naar de appartementen

appartement: entree, gang met toegang naar slaapkamer, toilet, meterkast, badkamer en tweede slaapkamer,
woonkamer met open keuken, bijkeuken en balkon

De parkeergarage is uiteraard voorzien van op afstand bedienbare elektrische deuren. Voordeur en
galerijdeuren worden eveneens elektrisch bediend. Dat is wel zo handig.

Het complex is door zijn uitvoering ook geschikt voor mensen met een beperking. Zo bevindt zich naast de
grote trap naar de hoofdentree nog een extra lift zodat die trap niet gebruikt hoeft te worden.

De ligging zo in het oude centrum van Purmerend is welhaast ideaal. Het NS station met een rechtstreekse
verbinding naar Schiphol, ligt zowat voor de deur. Dat geldt ook voor het centrum van Purmerend met z'n vele
winkels, theater en de gezellige terrassen en restaurants op de Koemarkt.

Heerlijk wonen in Lindestate!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 439.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 156,50 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1998
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 99 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 15 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Inhoud 304 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 5e woonlaag
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend E 2810 Resultaat
Omvang Purmerend E 2810 Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Purmerend E 2810 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan park, aan rustige weg, beschutte ligging en in
woonwijk

Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Parkeergarage

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 156,50)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja

Lindestate 54, Purmerend
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Plattegrond 3D
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