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Inleiding
Starters opgelet!

Soms is er behoefte naar een pareltje op de markt, deze woning vervult die behoefte!

Dit sfeervolle appartement is keurig onderhouden en direct te betrekken.

In de gewilde Heesterbuurt gelegen, goed onderhouden 3/4 kamer TOPappartement 
voorzien van veel licht, moderne keuken en nette badkamer.

Kom gerust langs en ervaar het zelf
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Ligging en indeling




Open portiek, entree woning op de eerste verdieping, ruime hal alwaar meterkast en 
voldoende opbergmogelijkheden voor o.a. een fiets of dergelijke, binnentrap welke 
toegang geeft tot de woonverdieping. Ruime hal welke toegang geeft tot alle vertrekken.

De woonkamer is zeer licht en goed ingedeeld. Aan de voorzijde van de woning heeft u 
een ruime zithoek en aan de achterzijde van de woning een sfeervolle eethoek. Middels 
openslaande deuren heeft u toegang tot het balkon. De naastgelegen keuken is 
moderne ingericht en voorzien van 4 pits gasfornuis, oven, afzuigkap, vaatwasser en 
spoelbak, tevens heeft u vanuit de keuken toegang tot het balkon. De achter slaapkamer 
is voorzien van opstelplaats wasmachine-/droger en cv combi betel. Deze ruimte geeft 
tal van andere mogelijkheden. De naastgelegen toilet is basic doch netjes.

De slaapkamer aan de voorzijde van de woning is van riante afmeting, licht en sfeervol 
ingericht met als kers op de taart een riante inloopkast. De tussengelegen badkamer is 
qua ruimte optimaal benut en voorzien van douche en wastafelmeubel.




Kortom een heerlijk appartement welke zeker een bezichtiging waard is.
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Ligging en indeling




Bijzonderheden

-	Bouwjaar 1924

-	De V.v.E. is actief, bijdrage € 50,- per maand (1/6e aandeel)

-	Het dak is ongeveer 10 jaar oud, de gevels zijn gereinigd en gevoegd

-	Geheel v.v. dubbel glas-/ kunststof kozijnen

-	Verwarming en warm water middels cv combi ketel (bouwjaar 2010)

-	De keuken is vernieuwd en keurig netjes

-	Achter slaapkamer is thans in gebruik als waskamer (wasmachine droger en cv 
opstelplaats)

-	Vanuit de woonkamer openslaande deuren naar het balkon

-	Ruime slaapkamer aan de voorzijde van de woning (voorzien van riante vaste kast)



Overdracht

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Servicekosten € 50,-

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Appartement, portiekwoning

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1924

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 65 m²

Inhoud 205 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

4 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

Energieverbruik

Heeft een energiecertificaat Ja

Energielabel F

 

CV ketel

Bouwjaar 2010

Combiketel Ja

 

Uitrusting
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Kenmerken




Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

 

Vereniging van Eigenaren

Jaarlijkse vergadering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM 




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


