
3-kamer 
appartement
op een rustige centrumlocatie 

VOORTHUIZEN
Jan Steenstraat 64

Vraagprijs

€ 269.000,- k.k.

0342-404700 | makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1997




Soort:


portiekflat




kamers:

3




Inhoud:

212 m³




Woonoppervlakte:


50 m²




Perceeloppervlakte:

0 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

8 m²




Externe bergruimte:


5 m²




Energielabel

C



Omschrijving
Wij bieden dit 3-kamer appartement met royaal balkon aan, gelegen op de eerste verdieping 
van het appartementencomplex 'De Brug', op loopafstand van het dorpscentrum. Vanuit het 
appartement heb je mooi zicht 'het groen' in. Heerlijk genieten op het royale balkon, aan de 
achterzijde met goede zonligging op het zuiden. Op het achtergelegen parkeerterrein is een 
gereserveerde parkeerplaats en een eigen stenen berging aanwezig.

 

INDELING 

Begane grond: Hoofdentree met een deurbel intercomsysteem, ontgrendelen van de deur kan 
door middel van een automatische deuropener. Gezamenlijke hal met brievenbussen en de 
trapopgang naar de entree van het appartement op de eerste verdieping. 




Eerste verdieping: Entree/hal, de ruime hal is voorzien van praktische bergruimte boven in de 
nok van het appartement. Toegang tot de woonkamer met deur naar het balkon. De hoge 
plafonds geven de woonkamer/keuken een sfeervol en ruimtelijk effect. De open keuken in L-
opstelling is v.v. inbouwapparatuur waaronder; een gaskookplaat, vaatwasmachine, koelkast en 
combimagnetron. Aansluitend is een keurige, moderne badkamer met een inloopdouche, 
wastafelmeubel, toilet en de aansluiting voor de wasmachine en de droger. Vanuit de hal zijn 
ook een tweetal slaapkamers bereikbaar welke gelegen zijn aan de voorzijde van het 
appartement. In één van deze kamers is een grote vaste kastenwand gerealiseerd, deze kamer 
kan goed worden gebruikt als kantoor of hobbyruimte. 




BIJZONDERHEDEN

- servicekosten VvE € 70,- per maand

- er is een actieve VvE

- gereserveerde parkeerplaats

- centrumlocatie maar toch rustig en 'groen' gelegen

- gehele appartement voorzien van laminaatvloer

- woonoppervlakte 50 m2

- balkon 8 m2

- berging 5 m2























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Ventilator aan het plafond blijft achter X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Grote wandkast met spiegel blijft achter X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Lijst van zaken



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/jan steenstraat64

Jan Steenstraat 64, Voorthuizen

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

Broeksteeg 3

6741 JT Lunteren




0342-404700

makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl


