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GUNSTIG GELEGEN RUIME 3/4-KAMER TOPMAISONNETTE MET 2 OF 3 

SLAAPKAMERS, ZONNIG TERRAS, EIGEN FIETSENBERGING EN GELEGEN OP 

EIGEN GROND.  

  

In loop[afstand vindt u winkels, voldoende parkeergelegenheid, scholen, parken, 

openbaar vervoer en uitvalswegen zoals A4, A12 en A13.  

  

Toegang via gesloten entree met intercom, bellentableau en brievenbussen.  

  

Lift of trap naar de 3e etage, alwaar galerij, entree woning, hal.  

  

Sfeervolle wooneetkamer (ca. 6.39 x 4.30m) met toegang tot het terras.  

  

Half open keuken (ca. 3.65 x 2.21m) met 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, combi-oven, 

vaatwasser, koelkast en vriezer.  

  

Het zonnige terras (ca. 4.30 x 1.54m) is gesitueerd op het Zuidwesten, 's-zomers zonnig 

tot ca. 22.00 uur.  

  

Trap naar 2e etage, alwaar overloop met separaat toilet.  

  

Nette badkamer (ca. 2.23 x 2.30m) met inloopregendouche, wastafelmeubel en 

wasmachineaansluiting.  

  

Grote achterslaapkamer (ca. 4.48 x 3.69m) met deur naar het achterbalkon.  

  

2e slaapkamer (ca. 4.28 x 3.07/2.77m) voorheen 2 slaapkamers van ca. 3.07 x 1.90m en 

ca. 3.95 x 2.30m.  
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Door het terug plaatsen van de wand en het opheffen of aanpassen van de berging kan 

weer een 3e slaapkamer worden gerealiseerd.  

  

Inpandige berging (ca. 2.30 x 1.18m)  

  

Achterbalkon (ca. 4.48 x 1.53m).  

  

Eigen fietsenberging (ca. 3.19 x 1.90m) met elektra in de onderbouw.  

  

- eigen grond  

- elektra 4 gr. + a.l.s.  

- rondom dubbel glas  

- C.V. middel blokverwarming  

- energielabel D  

- actieve V.v.E € 215,-/m  

- incl. collectieve opstalverzekering  

- voorschot stookkosten € 70,--/m  

- V.v.E-reserve € 192.823,37  

- volgens opgave onderhoud uitgevoerd:  

* badkamer nieuw geplaatst ca. '18  

* toilet nieuw geplaatst ca. '18  

* vaatwasser nieuw geplaatst '20 

 

 

 

 


