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Vraagprijs € 350.000,00 kosten koper 

 

 
 

IN KRALINGEN GELEGEN INWENDIG FRAAI GERENOVEERDE 3 KAMER TOP 

ETAGE MET 2 SLAAPKAMERS, ZONNIG BALKON, EIGEN BERGING EN 

GELEGEN OP EIGEN GROND.  

  

Kralingen-West is een levendige en populaire buurt vol gezelligheid, nabij de Kralingse 

Plas en het Kralingse Bos. De locatie is ideaal als je van een groene omgeving houdt en 

toch dichtbij alle voorzieningen wilt wonen. In de buurt bevinden zich diverse 

winkelstraten met een ruime keuze aan gezellige restaurants, hippe boetiekjes en leuke 

delicatessenwinkels. Omdat de natuur zo dichtbij is kun je gezellig barbecueën, 

picknicken, sporten of ontspannen. Andere voorzieningen zoals (basis)scholen, 

sportfaciliteiten en openbaar vervoer (tram en metro) bevinden zich op loopafstand. Het 

bruisende centrum en de Erasmus Universiteit zijn gelegen op korte fietsafstand. 

Bovendien zijn de uitvalswegen A16 en A20 eenvoudig te bereiken. Geniet van al het 

moois dat Kralingen te bieden heeft.  

  

Toegang via gesloten portiek met bellentableau, intercom en brievenbussen.  

  

Trap naar 2e etage, entree woning, hal met meterkast en toegang tot alle vertrekken.  

  

Ruime woonkamer (ca. 6.74 x 3.50m) met open keuken en deur naar het balkon.  

  

Moderne open keuken (ca. 3.50 x 3.24m) met eiland, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, 

oven, koelkast en vaatwasser.  

  

Moderne badkamer (ca. 1.95 x 1.47m) met douche, wastafel, toilet en 

wasmachineaansluiting.  

  

Grote achterslaapkamer (ca. 3.24 x 2.95m) met vaste kast en deur naar het balkon.  
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Ruime voorslaapkamer (ca. 3.51 x 2.35m) met vaste kast.  

  

Zonnig balkon (ca. 6.69 x 0.99m) aan de achterzijde op het Zuiden.  

  

Eigen fietsenberging (ca. 4.01 x 3.54m) met elektra in de onderbouw  

  

- eigen grond  

- elektra 6 gr. + 2x a.l.s  

- rondom met dubbel glas  

- C.V.-combiketel Remeha Tzerra'13  

- energielabel B  

- actieve V.v.E € 134,67/m  

- inclusief collectieve opstal-, glas- en W.A.-verzekering  

- V.v.E.-reserve € 50.539,64 1/30 aandeel  

- volgens opgave onderhoud uitgevoerd:  

* dakbedekking vervangen '22 + garantie  

* keuken nieuw geplaatst ca. '11  

* badkamer nieuw geplaatst ca. '11  

* schilderwerk kozijnen voorzijde ca '19 

 


