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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 64 m²




Perceeloppervlakte


 0 m²




Inhoud


 215 m³




Bouwjaar


 1978

> Omschrijving
VERRASSEND    -    HOEKLOCATIE    -    GROOT TERRAS      -     INSTAPKLAAR




Zo maar een paar steekwoorden die op dit zeer aantrekkelijk 2-kamer 
appartement van toepassing zijn!




Dit praktisch ingedeeld appartement is gesitueerd op de 1e woonlaag van 
een karakteristiek appartementencomplex in de wijk Sterrenburg. In de 
onderbouw bevinden zich een parkeergarage en de bergingen. 




De ligging van het complex is gunstig nabij  het recreatie- en wandelgebied 
De Biesbosch en De Elzen. Winkelcentrum Sterrenburg en openbaar 
vervoer zijn vlak in de buurt, evenals diverse andere voorzieningen.




Het appartement is bereikbaar via een eigen entree aan de straatzijde.




De indeling van het appartement:




Ruime entree/gang die toegang geeft tot alle vertrekken.

Meterkast, c.v.-ruimte met opstelplaats van de c.v.-ketel en de aansluiting 
voor de wasautomaat. 




De ruime badkamer (158 x 290) is op volle hoogte betegeld in een 
overwegend lichte kleurstelling en is uitgevoerd met een ligbad-/
douchecombinatie, wastafel met ombouw en spiegelkast en een 
wandcloset.




De slaapkamer (387 x 290) is gesitueerd aan de straatzijde is voorzien van 
vaste kastruimte.




Ruime woonkamer (710 x 518 inclusief de keuken) met brede (nieuwe) 
schuifpui naar het zonnige terras.

Dit terras (356 x 431/518) is echt groot in zijn soort en heeft voldoende 
zitgelegenheid en is uitgevoerd met een zonnescherm en een afgesloten 
berging.




Extra noemenswaardig is het zijraam dat zorgt voor een heel plezierige 
extra lichtinval.






De omschrijving van dit appartement is niet af zonder nog de 
keukeninrichting te noemen: praktisch nieuwe inbouwkeuken in L-
vorm en voorzien van allerhande Pelgrim inbouwapparatuur.




In de onderbouw van het complex bevinden zich de berging (voorzien 
van elektra) en de eigen parkeerplaats in de afgesloten 
parkeergarage.




Bijzonderheden 

- Eigen grond;

- Woonoppervlakte 64 m²; 

- Inhoud 215 m³; 

- Bouwjaar 1978;

- Verwarming + warm water d.m.v. CV -combiketel;

- Eigen plaats in parkeergarage;

- Prijs is inclusief parkeerplaats!

- Eigen berging voorzien van elektra; 

- Woning is volledig voorzien van kunststof kozijnen en dubbele 
beglazing;

- Rolluiken;

- De maandelijkse VvE bijdrage bedraagt ad. € 151,- per maand 
(inclusief parkeerplaats);  

- Oplevering in overleg.




PRIJSINDICATIE € 230.000,-- k.k.























> Plattegrond Ontdek de...







> Kadaster Ontdek het perceel...

van Toutenburg 38















“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Tekst



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

078-6122800

www.bremavo.nl

info@bremavo.nl
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3331 LM  Zwijndrecht


