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Kenmerken

- Woonoppervlakte 62 m²

- Bouwjaar 1970

- Aantal kamers 3

- Tuinligging



TE KOOP

URANUSSTRAAT 34 D


SPIJKENISSE

Prachtig zeer goed onderhouden 3-kamerappartement v.v. nette keuken en 
badkamer, 2 balkons en een grote berging in de onderbouw. Het 
appartement is gelegen op loopafstand van winkelcentrum "Sterrenhof", 
openbaar vervoer, groenstrook en er bevindt zich genoeg 
parkeergelegenheid voor de deur.




Begane grond: Afgesloten portiek, brievenbussen, bergingen en trappenhuis.




4e verdieping: Entree/hal en toilet. Gezellige woonkamer v.v. een 
laminaatvloer en nette wandafwerking. De nette dichte keuken (2008) v.v. 4-
pits keramische kookplaat, afzuigkap, koel/vriescombinatie en opstelling Cv-
ketel (2013). Slaapkamer 1 is gesitueerd aan de voorzijde en beschikt over 
een schuifwandkast, laminaatvloer en deur naar het balkon op het westen. 
Slaapkamer 2 is gesitueerd aan de achterzijde en is v.v. een laminaatvloer en 
deur naar het balkon op het oosten. De nette badkamer die tot bovenaan 
betegeld is en voorzien is van een douchecabine, wastafel met meubel en 
wasmachine aansluiting. 




Kenmerken:

- Maandelijkse bijdrage V.v.E. € 109,33

- Berging in de onderbouw

- Geheel v.v. dubbelglas

- Oplevering in overleg

Sander van Gils


 Directeur / Makelaar en Taxateur o.z.

“We zien het als een voorrecht om mensen te 

  helpen met een op maat gemaakt aan- en/of verkoopplan en als 

  onze taak altijd klaar te staan met eerlijk advies.”
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Nissewaard

HOE MOOI KAN EEN

GEBIED ZIJN...

Tekst

84.797
Inwoners

0181
Netnummer

2015
Opgericht in het jaar

83,79 KM²
Oppervlakte





Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast X

 - Losse kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

Belangrijk

LIJST VAN ZAKEN
Beschrijving zaken Blijft achter Gaat mee Overname


mogelijk
N.v.t.



 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

Belangrijk

LIJST VAN ZAKEN
Beschrijving zaken Blijft achter Gaat mee Overname


mogelijk
N.v.t.



 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Wandplankjes X

 - Wandrekjes X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Hangkast + planchet hoek X

 - Accessoires X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

Belangrijk

LIJST VAN ZAKEN
Beschrijving zaken Blijft achter Gaat mee Overname


mogelijk
N.v.t.



 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Badkameraccessoires X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

Belangrijk

LIJST VAN ZAKEN
Beschrijving zaken Blijft achter Gaat mee Overname


mogelijk
N.v.t.



X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), 
te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Kunstgras beide balkons + houten bankje X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

Bamboe balkon X

X

Belangrijk

LIJST VAN ZAKEN
Beschrijving zaken Blijft achter Gaat mee Overname


mogelijk
N.v.t.



 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Onderhoudscontract (warmtegarant) Ja

Belangrijk

LIJST VAN ZAKEN
Beschrijving zaken Blijft achter Gaat mee Overname


mogelijk
N.v.t.



Over ons

ONTMOET ONS TEAM.

VAKKUNDIG EN VAN ALLE 
MARKTEN THUIS.

Sander van Gils


 Directeur / Makelaar en Taxateur o.z.

06-16966620


sander@kompas.nl

Laurens van Gils


 Directeur / Makelaar

06-25071534


laurens@kompas.nl



Sanne van der Wagt

Assistent Makelaar + Commerciële

binnendienst

06-54383460


sanne@kompas.nl

Guusje van Gils - de Haas


 Commerciële binnendienst

06-44528252


guusje@kompas.nl

Sander van Gils


 Directeur / Makelaar en Taxateur o.z.

“We zien het als een voorrecht om mensen te 

  helpen met een op maat gemaakt aan- en/of verkoopplan en als 

  onze taak altijd klaar te staan met eerlijk advies.”



Geïnteresseerd?

KOMPAS WIJST DE WEG.

Deze woning bezichtigen?

Je bent geïnteresseerd en wilt deze woning bezichtigen.
Neem dan contact op met Kompas voor het maken van
een afspraak voor een bezichtiging. Zo kun je, zonder
verdere verplichtingen, kennismaken met de woning.
Tijdens deze bezichtiging zullen wij je rondleiden en
zoveel mogelijk informatie verstrekken over de woning
en de omgeving, zodat je een goede beslissing kunt
nemen.




 Na de bezichtiging


Precies wat je zoekt of toch nog even verder kijken?
Laat ons even weten wat je van de woning vond! Dan
kunnen we de verkoper van de woning op de hoogte
brengen van je reactie. Heb je interesse in de woning,
neem dan contact met ons op voor nader overleg.
Wellicht zijn er nog vragen of wil je graag meer
informatie over de woning. Is de woning nog wel vrij?
Wat is de oplevering? Misschien wil je de woning toch
nog een keer bekijken. Of misschien wil je in
onderhandeling treden en een bod uitbrengen.





 De hypotheek


Welk bedrag kun je lenen en wat betekent dit voor je
maandlasten? Vaes Finance, onze in-house
hypotheekadviseur, staat voor je klaar om je te helpen
bij het beantwoorden van deze vragen. Maak vrijblijvend
een afspraak om een financieel plan op te stellen,
toegespitst op jouw persoonlijke situatie. Dan weet je
meteen waar je aan toe bent en of de woning die je op
het oog hebt binnen jouw budget valt.




Bovendien is Vaes Finance de best beoordeelde
hypotheekadviseur van Spijkenisse. Voor het maken van
een afspraak kun je contact opnemen met Kompas, te
bereiken op 0181-611000. 

Je wilt een bod uitbrengen

Je hebt interesse in de woning en wilt een bod
uitbrengen. Neem contact met ons op om te vernemen
of er momenteel geen optie op de woning rust. Zo niet,
dan ontvangen wij graag jouw bod + overige condities,
zoals datum van aanvaarding, eventuele roerende zaken
en eventuele ontbindende voorwaarden. Je kunt een
bod telefonisch of schriftelijk uitbrengen.




Wanneer het bod is geaccepteerd door de verkoper van
de woning, dan zal Kompas het koopcontract opmaken
en voorbereidingen treffen voor de overdracht bij de
notaris. Let op! Zolang de verkopende partij geen
koopakte heeft ondertekend is er geen koop gesloten
en mag de verkoper de woning ook nog aan een andere
koper verkopen.





 Onderzoeksplicht koper


De koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle
zaken die voor hem/haar van belang zijn, en kan
nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij/
zij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit
de openbare registers.





 Documentatie


Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de
juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel
in grote mate afhankelijk van derden. De vermelde
informatie is van algemene aard en niet meer dan een
uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de
inhoud en de plattegronden van de informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.



Vaes Finance

HYPOTHEEK NODIG?

We gebruiken het woord “ontzorgen” liever niet, maar dat is wel wat we doen. Ons team 

van jonge experts heeft als doel het beste advies te geven voor uw woon- en toekomstwensen. 
Ons uitgangspunt daarbij is persoonlijkheid en menselijkheid. Geen pak en stropdas. Gewoon 
lekker onszelf. 

Hypotheekadvies op maat

Wilt u een hypotheek oversluiten of bent u op zoek
naar een nieuwe hypotheek voor bijvoorbeeld
nieuwbouw? Geen enkel huis is hetzelfde en geen enkele
situatie is identiek. Samen bekijken we uw situatie:
spaargeld, schulden, inkomen en wat u wilt terugzien in
een financiering. Bij ons op kantoor, of bij u thuis.
Vervolgens ontvangt u van ons een hypotheekadvies op

maat. Gebaseerd op uw wensen, kiezen we uit meer
dan twintig geldverstrekkers de beste optie voor uw
situatie.





 Aankoop woning

Een huis koopt u niet zomaar. Zo kunt u starten met
het opstellen van een lijst met alle eisen waar uw
toekomstige woning aan moet voldoen. Hoeveel kamers
moet het hebben, wilt u een opknapper of kiest u toch
voor nieuwbouw? Misschien bent u zelfs al verliefd
geworden op een huis en heeft u helemaal geen
wensenlijst. Hoe dan ook, wij helpen u graag met het
financiële plaatje om uw woning te kopen. Nadat we
inzichtelijk hebben gemaakt hoeveel u kunt lenen,
bespreken we diverse voorstellen op basis van uw
wensen en dienen we hypotheekaanvraag in die bij u
past.




 Verkoop woning


Het verkopen van een woning gaat verder dan alleen
een bod accepteren en verhuizen. Zo is er de aflossing
van uw hypotheek, mogelijke afkoop of voortzetting
spaarproduct, beëindiging van diverse verzekeringen, en



nog veel meer. Ook kan de verkoop van een pand

eventuele fiscale gevolgen met zich meebrengen,
bijvoorbeeld als u een huis verkoopt uit een erfenis. Het
kunnen frustrerende zaken zijn die veel tijd opslokken.
Bij Vaes Finance maken we deze ingewikkelde zaken
weer gemakkelijk. We helpen u graag met de financiële
status en de afwikkeling bij de verkoop van een woning. 





 Verhogen hypotheek


Een eigen huis is nooit af. Misschien krijgt u
gezinsuitbreiding, voldoet uw woning niet helemaal
meer aan uw eisen of wilt uw de woning verduurzamen
met zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. In dat 

geval zult u extra geld nodig hebben voor verbouwing of

verbetering. Om deze financiële middelen vrij te maken,
kunt u uw hypotheek verhogen. Er zijn verschillende
manieren om uw hypotheek te verhogen en de keuze
hangt af van uw financiële situatie. Als onafhankelijke
adviseur brengen we uw financiële status in kaart en
adviseren we u over de meest geschikte optie.





Hulp van een expert

Een hypotheek hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Wilt
u meer weten wat u kunt met uw huidige of nieuwe
hypotheek? Of wilt u geld vrijmaken door uw hypotheek
te verhogen? We staan voor u klaar!

 Vaes Finance B.V.

Raadhuislaan 2, 3201 EL Spijkenisse


0181 -745 030  |  info@vaesfinance.nl

Afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek?

Bel: 0181-745 030 of mail: info@vaesfinance.nl
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