
SERINGENPLANTSOEN 463 | RIDDERKERK

Vraagprijs: € 225.000 k.k.

www.seringenplantsoen463.nl



Seringenplantsoen 463 | Ridderkerk

Aan de rand van Ridderkerk, met weids uitzicht over groen, gunstig gelegen ten opzichte van bijvoorbeeld het
Reyerparc,  het  veelzijdige  centrum van  Ridderkerk  en  uitvalswegen,  ligt  op  de  tweede  verdieping,  dit
verzorgde 4 kamer hoekappartement met een zonnig balkon op het westen, 3 slaapkamers, een moderne
keukenopstelling en een vergrote en neutraal afgewerkte badkamer met een ligbad, een douchehoek, een
wastafel met een badkamermeubel en een toilet. Kortom, 89 m² woongenot staat geheel voor u klaar.

Indeling:
Centrale entree; verzorgde centrale hal met toegang tot de bergingen, de trapopgang en de lift. Tevens
bevinden zich hier de brievenbussen en het bellentableau.

Indeling appartement:
Entree, hal met de meterkast, tweede hal met toegang tot vrijwel alle vertrekken. 2 slaapkamers, waarvan 1
slaapkamer is voorzien van een vaste kastenwand. Sfeervolle woonkamer met een vrij uitzicht. Vanuit de
woonkamer  is  de derde slaapkamer  bereikbaar.  Ook deze slaapkamer  is  voorzien van een praktische
kastenwand en geeft toegang tot het zonnige balkon op het westen. De vergrote badkamer beschikt over een
douchehoek, een ligbad, een toilet en een vaste wastafel met een badkamer meubel. De keuken is gelegen
aan de voorzijde en is voorzien van een moderne keukenopstelling met diverse inbouw- en losse apparatuur
en  afgewerkt  in  een  neutrale  kleurstell ing.  In  de  keuken  is  een  kast  aanwezig  met  daarin
witgoedaansluitingen.  Op  de  begane  grond  is  een  privé  berging  aanwezig.

Bijzonderheden:
- 4 kamer appartement met een zonnig balkon op het westen en een privé berging
- servicekosten ca. € 230,00 per maand, inclusief € 60,00 stookkosten
- gelegen aan de rand van Ridderkerk, gunstig gelegen ten opzichte van veel voorzieningen
- vergrote badkamer afgewerkt in een lichte kleurstelling
- woonoppervlakte: ca. 89,3 m². Inhoud: ca. 275,1 m³ (conform NEN 2580 meting). Bouwjaar: 1976
-  geheel  voorzien  van  dubbele  beglazing,  voldoende  parkeergelegenheden  rondom  het
appartementencomplex



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 225.000 k.k.
Servicekosten € 170.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 60,00 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1976

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 89 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Inhoud 276 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet, 1 wastafel en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag
Voorzieningen Buitenzonwering en lift

Energie

Isolatie Dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Blokverwarming
Warm water Elektrische boiler eigendom



Kadastrale gegevens

Ridderkerk D 2279
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 60,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja

Locatie:



































Plattegrond appartement



Lijst van zaken












