
Appartement op de 2e 
verdieping, 3e woonlaag gelegn 
nabij het centrum. Voldoende 
parkeer gelegenheid bij het 
gebouw.

GOLDBERGSINGEL 208

9351 CT LEEK

€ 299.000 K.K.



INLEIDING

GOLDBERGSINGEL 208, 9351 CT LEEK


Heerlijk wonen in het appartementencomplex Pierkesheem. Dit goed onderhouden 
appartement bevindt zich op de 2e verdieping en beschikt naast de ruime woonkamer 
met open keuken over 2 slaapkamers, een ruime badkamer, inpandige berging op de 
begane grond en een ruim balkon. Het balkon ligt op het westen zodat u er, als de zon 
schijnt, heerlijk van de namiddag- en avondzon kunt genieten. 




Het fraai vormgegeven appartementencomplex Pierkesheem ligt in een groene omgeving 
niet ver van het centrum van Leek. U komt binnen via een prachtige centrale hal "het 
Atrium” die opvalt door de grootsheid en lichtinval. Het is dé ontmoetingsplek voor alle 
bewoners en zorgt voor vergroting van het saamhorigheidsgevoel. 




Op het parkeerterrein is een eigen parkeerplaats voor de auto en is er voldoende 
parkeergelegenheid voor bezoek. 




LIGGING EN INDELING

GOLDBERGSINGEL 208, 9351 CT LEEK


Begane grond

Indeling appartement: Ruime hal, toilet 
met fontein, berging met wasmachine 
aansluiting en CV opstelling, 
woonkamer met open nette keuken 
(totaal ca. 29 m²) en toegangsdeur naar 
het balkon van ca. 10 m², 2 
slaapkamers van ca. 7 en 13 m² en een 
ruime badkamer met douchecabine en 
wastafel met meubel. 






Balkon

Het balkon ligt op het westen zodat u 
er, als de zon schijnt, heerlijk van de 
namiddag- en avondzon kunt genieten. 






Bijzonderheden

Gezonde en actieve Vereniging van 
Eigenaren

Bijdrage Vereniging van Eigenaren euro 
155,56 per maand

Lift aanwezig

Brede deuren

Een ontmoetingsplek op de begane 
grond in de centrale hal

Eigen parkeerplaats buiten op het 
terrein met voldoende 
parkeergelegenheid voor bezoek

Inpandige (fietsen)berging op de 
begane grond

Volledig geïsoleerd

Video- intercominstallatie 

Vrij uitzicht over de straat.



Overdracht

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, galerijflat

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2003

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 70,6 m²

Inhoud 235 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

0,3 m²

Oppervlakte externe bergruimte 4,6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

10,9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging Aan drukke weg

In centrum

Nabij openbaar vervoer

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

Bouwjaar 2003

KENMERKEN




Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een lift Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




FOTO' S




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


