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Olivier van Noortlaan 49, 2803 ED Gouda 

 

 

Huurprijs € 982,25 per maand
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Omschrijving 

 
In de fijne woonwijk Bloemendaal op 4e verdieping (3e woonlaag) gelegen groot appartement met royale living, loggia 
en vrij uitzicht. De bewoners vormen samen een woongroep en beleggen gezamenlijke activiteiten. Eigen 
parkeerplaats in de parkeergarage. Woonoppervlakte ca. 77m2. Het betreft hier een appartement voor mensen van 
50 jaar en ouder.  
  
Indeling appartement 4e verdieping (3e woonlaag):  
Entree, grote diepe hal met toegang tot meerdere vertrekken. Grote slaapkamer voorzijde ca. 13,6m2. Betegelde 
aparte toiletruimte v.v. toilet en fontein. Grote inpandige badkamer v.v. douche en wastafel. Inpandige berging v.v. 
opstelling c.v. combiketel, unit mechanische ventilatie en aansluiting wasmachine. Ruime living met eetkamer aan 
voorzijde en eenvoudige keukenopstelling zonder keukenapparatuur in het midden. Aan achterzijde bevindt zich het 
ruime woongedeelte met toegang naar loggia. Vanuit de living heeft u tevens toegang tot de tweede slaapkamer ca. 
8,7m2. Deze slaapkamer is voorheen gebruikt als eetkamer maar kan gemakkelijk terug gebracht worden als 
eetkamer.  
  
Op het binnenterrein heeft bevindt zich een groot gezamenlijk dakterras waarop gerecreëerd kan worden. Tevens is 
er een gemeenschappelijk ruimte aanwezig waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden.   
  
Uw auto kunt u parkeren in afgesloten parkeergarage.   
  
Woongroep:  
Als nieuwe bewoner dient u lid te worden van de woongroep Olivier van Noort. Deze woongroep organiseert allerlei 
activiteiten voor de bewoners zoals bijvoorbeeld koffie drinken, kaartavonden en gezamelijk eten. Om deze 
activiteiten tot uiting te brengen is er een gemeenschappelijke ruimte en dakterras aanwezig. Aan de woongroep 
betaalt u jaarlijks een contributie van € 66,- per jaar per persoon. De inschijvingskosten om lid te worden bedragen 
eenmalig € 375,-. Voor meer informatie kunt u terecht op de website groepswonen-ouderen-gouda.nl.  
  
Leuk om te weten:  
* het appartement is uitstekend geïsoleerd, dus lage stookkosten;  
* de servicekosten bedragen ca. € 142,50 per maand inclusief huur parkeerplaats;  
* huurprijs is exclusief gebruikerlasten (energie en gemeentelijke belastingen);  
* om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de huidige complexbewoners geeft de verhuurder de voorkeur aan 
actieve 60+ers;  
* onder het complex is een medisch spectrum aanwezig met onder andere een apotheek, huisartsenpraktijk, tandarts, 
fysiotherapeut en kinderdagverblijf;  
* op korte (loop)afstand zijn een supermarkt, kapsalon, dierenarts, afhaal/bezorg pizzeria, bushaltes, kerk, park, 
zwembad, sportvoorzieningen etc. gelegen;  
* per direct opleverbaar.  
  
Huurder wordt verzocht het huurdersformulier in te vullen en aan ons te retourneren. Deze kunt u bij ons aanvragen. 
Na toetsing van de inkomensgegevens wordt door Boer Makelaardij contact opgenomen voor een 
bezichtigingsafspraak.
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Kenmerken 
Huurprijs : € 982,25 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 219 m3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 77 m2 
Soort appartement : Galerijflat 
Bouwperiode : 2001-2010 
Ligging : In woonwijk, vrij uitzicht 
Tuin : Geen tuin 
Garage : Parkeerkelder, parkeerplaats 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Volledig geïsoleerd 
C.V.-ketel :  combiketelEigendom 
   

Locatie 
Olivier van Noortlaan 49  
2803 ED  GOUDA 
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Foto's 
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Plattegrond 

  

 


