
Appartement op de tweede 
verdieping.

OOSTERHEERDTSTRAA
T 76
9351 BK LEEK

€ 350.000 K.K.



INLEIDING

OOSTERHEERDTSTRAAT 76, 9351 BK LEEK


Aan de rand van het centrum van Leek staat dit prachtig gelegen appartementencomplex 
" Ridderhof”. Met zijn afwisselende stijl is het een opvallend gebouw met een eigen 
parkeerterrein . Er is een actieve Vereniging van Eigenaren en het complex is in goede 
staat van onderhoud.

Dit 3 kamer appartement ligt op de tweede verdieping en heeft een inpandig balkon 
gelegen op het westen. Het openbaar vervoer vindt u aan de voorzijde van het complex.

Er zijn twee slaapkamers een royale badkamer, bijkeuken met aansluiting voor de 
wasmachine.

Het appartement is voorzien van een lage temperatuur vloerverwarming die is 
aangesloten op een duurzaam energiesysteem dat gebruik maakt van aardwarmte. Met 
dit comfortabele verwarmingssysteem kunt u in de zomer zelfs koelen zodat u altijd van 
een aangenaam binnenklimaat kunt genieten. 




Het appartementencomplex is gelegen nabij de uitvalswegen en zowel de stad Groningen 
als Drachten zijn binnen 15 autominuten bereikbaar. Ook het openbaar vervoer is 
uitstekend te noemen. 



LIGGING EN INDELING

OOSTERHEERDTSTRAAT 76, 9351 BK LEEK


Begane grond

Ingang complex: Via de elektrisch 
bedienbare garagedeur rijdt u het 
overdekte parkeergedeelte in. Als 
eigenaar van het appartement heeft u 
de beschikking over een eigen 
parkeerplaats. In het parkeergedeelte 
bevindt zich tevens de (fietsen)berging. 
Op de begane grond is de 
gemeenschappelijk entree met lift, 
trappenhuis en brievenbussen. U 
ontvangt c.q. laat uw bezoek binnen bij 
de entree middels een video- c.q. 
intercominstallatie.




Indeling appartement: Via de galerij 
naar de entree, garderobe en gang, 
twee slaapkamers aan beide zijden van 
de gang met de ligging aan de galerij. 
Er is een royale betegelde badkamer 
voorzien van een toilet, ligbad, wastafel 
en douche, er is een separaat toilet met 
fontein en de berging met aansluiting 
voor de wasmachine en daar is ook de 
CV opstelling. De lichte en zonnige 
woonkamer met open keuken is 
voorzien van PVC vloeren en er hangen 
dunne gordijnen. Via de schuifpui naar 
het inpandige balkon op het westen en 
biedt fraai uitzicht over de 
Oosterheerdtstraat. 



LIGGING EN INDELING

OOSTERHEERDTSTRAAT 76, 9351 BK LEEK


Balkon

Het inpandige balkon ligt op het 
westen.




Bijzonderheden




gelegen op de tweede verdieping

woonkamer op het westen 

kunststof kozijnen

open keuken

PVC vloeren

aardwarmte & vloerverwarming

inpandig balkon

schuifpui

bijdrage VvE € 111,76 per maand

er is een zelfbewoningsplicht van drie 
jaar



Overdracht

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Appartement, galerijflat

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2012

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 90 m²

Inhoud 280 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

7,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging In bosrijke omgeving

In centrum

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Bouwjaar 2012

KENMERKEN




Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Aardwarmte

Centrale verwarming

Vloerverwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft een lift Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een schuifpui Ja

Heeft zonwering Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


