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Mahlerrode 10

2717 CM Zoetermeer

Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een woning welke u zo kunt betrekken? Dan bent u hier aan het 
juiste adres.

Deze 5 kamer parterre maisonnette (maar liefst 115m2) geeft het gevoel van een 
eengezinswoning maar dan in een appartementssfeer. De woning is goed onderhouden 
en is zijn prijs meer dan waard. De woning is eveneens geschikt voor mensen die 
thuiswerken of een kantoor/salon aan huis hebben aangezien de begane grond over 
een werkkamer beschikt. De keuken en badkamer zijn keurig onderhouden en de 
woning heeft een fijne, zonnige achtertuin.

De woning is gelegen op loopafstand van winkelcentrum Buytenwegh en zeer gunstig 
t.o.v. openbaar vervoer en uitvalswegen. Ook ligt het vlakbij het Buytenpark, De Nieuwe 
Driemanspolder en het Noord Aa

Vanaf het moment dat u de woning binnenkomt tot het moment dat u de woning verlaat 
zult u verbaasd zijn over wat deze woning u te bieden heeft.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs en ervaar het zelf.
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Ligging en indeling

Entree woning, ruime hal voorzien van modern hangend toilet met fontein, meterkast 
(11 groepen) en garderobe nis. Direct bij binnenkomst treft u een kamer aan welke 
geschikt is voor kantoor- of salon werkzaamheden en eventueel kan dienen als 4e 
slaapkamer. Vanuit de hal heeft u toegang tot de riante en zeer lichte woonkamer. De 
moderne open keuken is voorzien van 4 pits inductie kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, 
koel-/vriescombinatie, combi oven, Quooker en voldoende opbergmogelijkheden. De 
begane grond is voorzien van vloerverwarming. Vanuit de riante woonkamer heeft u, via 
een schuifpui, toegang tot de zonnige achtertuin (ZO) voorzien van houten berging en 
achterom.




Eerste verdieping:

Ruime overloop v.v. ruime kastenwand en bergruimte boven en naast de trap. Aan de 
voorzijde van de woning treft u een slaapkamer aan over de gehele breedte van de 
woning. De badkamer is v.v. bad-/douchecombinatie, wastafel, 2e toilet, radiator en 
mechanische ventilatie. Naast de badkamer is een aparte ruimte voor de wasmachine en 
de droger. Aan de achterzijde van de woning treft u een ruime slaapkamer aan v.v. 
ideale inbouwkast en vanuit deze slaapkamer toegang tot het balkon.



Overdracht

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, dubbel benedenhuis

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1976

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 115 m²

Inhoud 358 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Heeft een achterom Ja

 

CV ketel

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Heeft een balkon Ja

Tuin aanwezig Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja
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Kenmerken




Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja
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Kenmerken




6Mahlerrode 10, 2717 CM Zoetermeer


Foto's
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Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM Den Haag




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


