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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1960


maisonnette


3


215 m³


67 m²


0 m²


-


4 m²


6 m²


C.V. installatie (2021)


Dubbel glas



Omschrijving


II RUIME MAISONNETTE WONING II 




Wat een heerlijk appartement is dit voor starters! Deze maisonnette is net even wat anders dan de 
andere appartementen in het complex. Onder andere is de muur van de keuken verwijderd 
waardoor er een lichte, open ruimte is ontstaan. De woning is gelegen op de derde en vierde 
verdieping van het complex. Daarnaast is de woning zeer centraal gelegen nabij openbaar 
vervoer, uitvalswegen en winkelcentrum de 'Crimpenhof'. Wij zijn erg enthousiast over deze 
woning. U ook? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging. 




Indeling

Derde verdieping

- Entree, hal, meterkast, toiletruimte en toegang tot de woonkamer.

- Toiletruimte (ca. 1.38 m. x 1.16 m.) voorzien van een zwevend toilet en fonteintje.

- Woonkamer (ca. 6.09 m. x 4.28 m.) voorzien van trapkast en trapopgang naar de vierde 
verdieping. 

- Open keuken (ca. 2.36 m. x 1.99 m.) gesitueerd in een hoek opstelling en voorzien van een 
koelkast, vriezer, afzuigkap, gaskookplaat, vaatwasser en oven.




Vierde verdieping

- Trapopgang, overloop en toegang tot de diverse vertrekken.

- Slaapkamer I (ca. 4.25 m. x 2.85/1.80 m.) gelegen aan de achterzijde van de woning en voorzien 
van vaste kast met C.V. installatie (eigendom, Intergas 2021) en toegang tot het balkon. 

- Slaapkamer II (ca. 4.45 m. x 4.25 m.) gelegen aan de voorzijde van de woning.. 

- Badkamer (ca. 2.74 m. x 1.76 m.) gelegen in het midden van de woning en voorzien van een 
inloopdouche, dubbele wastafel met meubel en aansluiting voor de wasmachine. 




Balkon

- Balkon (ca. 4.25 m. x 0.95 m.) gelegen aan de achterzijde van de woning. 




Bijzonderheden

- De woning beschikt over kunststof kozijnen met dubbele beglazing.

- De woning beschikt over 2 slaapkamers.

- Oplevering eind februari 2023.



















Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Overige informatie
Wilt u meer informatie ontvangen over de woning?

In ons dossier hebben wij nog meer relevante documenten omtrent de woning. Heeft u daar

interesse in? Deze verstrekken wij u graag per e-mail.





Deze woning is gemeten conform de Meetinstructie NEN2580

De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het

geven van een indicatie van de afmetingen. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten

niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het

uitvoeren van de meting.





Informatieplicht verkoper

De verkoper is wettelijk verplicht om de eventuele gebreken van de woning te melden en welke

gebreken dit zijn. Een eventuele opsomming van gebreken betekent niet dat de verkoper of

makelaar garandeert dat de woning voor het overige vrij is van gebreken.





Onderzoeksplicht koper

Als makelaar en verkoper gaan wij er vanuit, dat u onderzoekt heeft verricht naar alle aspecten die

van belang kunnen zijn voor de aankoop van de woning. Tevens raden wij altijd aan om een

bouwkundige keuring uit te laten voeren, of een aankoopmakelaar in te schakelen. De kosten 
hiervan komen voor rekening van de koper.





Bieding

Het uitbrengen van een bod kan zowel schriftelijk als telefonisch, al raden wij altijd aan om het 
bod schriftelijk te bevestigen. Een bod dient minimaal te bestaan uit een koopsom en opleverings-
datum. Wilt u aanvullende informatie of een voorbehoud in de koopovereenkomst op laten 
nemen? Maak dat ook kenbaar bij het uitbrengen van een bod.





Kosten koper

De koopsom wordt vermeerderd met kosten koper. Deze kosten, die bij de notaris in rekening

worden gebracht, bestaan uit de overdrachtsbelasting en de notaris- en kadasterkosten.





Rechtsgeldige koopovereenkomst

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet

rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop 
als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 
Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een 
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt niet gezien als een ondertekende 
koopovereenkomst.





Bedenktijd

Een consumentkoper heeft 3 dagen bedenktijd na het tekenen van de koopovereenkomst. Op deze

bedenktijd is de Algemene Termijnenwet van toepassing. Van de 3 dagen bedenktijd moeten er

minimaal 2 dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn.





Disclaimer

De gegevens in deze brochure zijn met zorg samengesteld. Hierbij is de grootst mogelijk

nauwkeurigheid nagestreefd. Voor de juistheid van deze informatie, waarvoor wij in belangrijkste

mate afhankelijk zijn van derden, aanvaardt Padmos Makelaardij geen enkele aansprakelijkheid.










