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RAADHUISPLEIN 4, WERVERSHOOF



Woonoppervlakte : 80 m²

Perceeloppervlakte : 1034 m²

Inhoud : 205 m³

Bouwjaar : 1995

Soort woning : bovenwoning

Type woning : appartement

Aantal kamers : 3

Aantal slaapkamers : 2

Energielabel : A

Raadhuisplein 4, Wervershoof
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Wij mogen u nu Raadhuisplein 4 aanbieden, gelegen 

op de 1e verdieping (de appartementen op deze 

verdieping hebben een groter balkon dan de 2e 

verdieping), met prachtig doorzicht over de gehele 

Raiffeisenlaan vanuit de woonkamer, uitzicht op de 

Dorpsstraat en het terras van restaurant Oxalis. De 

appartementen zijn allen 3-kamer, dus een ruime 

woonkamer, een ruime slaapkamer en een 

logeerkamer/kantoortje, het fijne is ook dat in deze 

appartementen het toilet niet in de badkamer is 

gesitueerd. Aan de binnenzijde van het complex is 

een heerlijk ruim gezamenlijk terras op het zonnige 

westen gelegen. De verdiepingen zijn te bereiken 

via de lift, ieder appartement heeft op de begane 

grond een eigen berging voorzien van elektra en de 

centrale hal is voorzien van een belbord en 

brievenbussenblok, dus een veilig idee dat 

onverlaten niet zomaar het complex kunnen 

betreden zonder te zijn toegelaten. Wilt u kijken, we 

hebben de sleutels en een afspraak is zo gemaakt. 

Bel uw makelaar voor Wervershoof.




















Indeling


Begane grond: centrale entree aan de zijde van de 

Raiffeisenlaan, via intercom toegang tot de centrale 

hal met lift, trappartij en toegang tot de aparte gang 

met bergingen. Ruime eigen berging met elektra. 

Voor het oud papier is hier ook een ruimte aanwezig 

en het afval kunt in de ondergrondse container kwijt 

aan de overzijde van de weg.


1e Verdieping: centrale hal met toegang tot de 

galerij, royaal gezamenlijk terras op het westen, 

toegang tot het appartement, entree, hal, werkkast 

met cv-opstelling en aansluiting voor de 

wasmachine, 2 slaapkamers, waarvan 1 royaal, 

toiletruimte, badkamer met douche en wastafel, 

woonkamer met toegang tot het ruime balkon en 

prachtig zicht over de Raiffeisenlaan en een stukje 

Dorpsstraat, open keuken met eenvoudige unit.





Bijzonderheden


- per direct beschikbaar;


- huurprijs is exclusief gas, water en elektra;


- huurcontract voor maximaal 24 maanden.





Vraag ons naar de huurvoorwaarden.

Raadhuisplein 4, Wervershoof



www.grootnieuweboer.nl



Raadhuisplein 4, Wervershoof



www.grootnieuweboer.nl



Raadhuisplein 4, Wervershoof



www.grootnieuweboer.nl



Raadhuisplein 4, Wervershoof



www.grootnieuweboer.nl



KADASTRALE KAART
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Voor meer informatie

NEEM CONTACT MET ONS OP!

GROOT & NIEUWEBOER MAKELAARDIJ

Nieuwstraat 81 

1671 BC Medemblik
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