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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 65 m²




Perceeloppervlakte


 0 m²




Inhoud


 195 m³




Bouwjaar


 1962

> Omschrijving
Met genoegen bieden wij dit goed onderhouden 3-kamer appartement aan 
dat gesitueerd is in de wijk Crabbehof dichtbij allerlei voorzieningen zoals 
winkelcentrum Crabbehof, NS-station, (basis)scholen, kinderdagopvang en 
uitvalswegen.




Wat als eerste in het oog springt is dat de laatste hand wordt gelegd aan 
een flinke opknapbeurt van de directe woonomgeving zoals de tuinaanleg 
en het straatwerk.

Vervolgens is duidelijk te zien dat aan het onderhoud van de 
wooncomplexen die deel uitmaken van VvE Van Karnebeekstraat en Henri 
Polakstraat flink aandacht wordt besteed.

Zo is het complex voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas, 
hardglazen balkonafscheiding en een vernieuwde centraal afgesloten 
entrees met videofooninstallatie. 

Verschillende verduurzamingsplannen staan op de agenda.




Van Karnebeekstraat 77 is een hoekappartement op de 1e verdieping met 
zowel een balkon aan de voorzijde als een balkon aan de achterzijde.




Indeling

Het video-intercom systeem geeft toegang tot de centrale hal op de 
begane grond met het trappenhuis en de toegang naar de berging van het 
appartement (circa 6 m² en met elektra). 




Verdieping

Entree/hal met kast en toegang tot alle vertrekken.




Toiletruimte. 




Woonkamer aan de voorzijde met fijne lichtinval en zijraam.




Slaapkamer 1 is gesitueerd aan de voorzijde met deur naar het zonnige 
balkon




Slaapkamer 2 is gesitueerd aan de achterzijde in het verlengde van de 
woonkamer.







Eenvoudige badkamer met wastafel en douchehoek.




Keuken met eenvoudige keukenblok met in wandopstelling met 
oven, gaskookplaat en afzuigkap. Tevens is in de keuken aansluiting 
voor de wasautomaat en de deur naar het balkon aan de achterzijde.




Bijzonderheden:

- Kunststof kozijnwerk met dubbelglas;

- Gas c.v.;

- Eigen grond;

- Bouwjaar 1962;

- Actieve VvE;

- Servicekosten € 156,-- per maand;

- Oplevering per direct;

- Indicatieprijs € 195.000,-- k.k.



















> Plattegrond













“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



INTERESSE
in deze woning?

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

078-6122800

www.bremavo.nl

info@bremavo.nl

Makelaarskantoor Bremavo

Stationsweg 35

3331 LM  Zwijndrecht


