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Bent u op zoek naar een modern 2-kamer 
appartement (type Maisonette), Dan is dit 
dé woning voor u! 

€ 250.000 K.K.

Kuijpers Makelaardij B.V.
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INLEIDING

Het is gelegen op de 1e en 2e woonlaag van een kleinschalig appartementencomplex in de wijk Haagse 
Beemden. 




Het appartement heeft een woonoppervlakte van 78m² verdeeld over een ruim opgezette woonkamer met 
keuken, een riante masterbedroom en ruime vernieuwde badkamer. Een tweede slaapkamer is eenvoudig 
te creëren.




In de directe omgeving bevinden zich diverse winkelcentra, openbaar vervoer, sportverenigingen en 
scholen. De directe uitvalswegen zijn zeer goed bereikbaar. 




Indeling 




Begane grond: Berging met elektra.




Eerste verdieping:

Middels de voordeur bereiken we de ruime hal/entree, meterkast met 8 groepen, vaste kast met 
opstelplaats Boiler en toegang tot de royale woonkamer.




Woonkamer:

De woonkamer is zeer ruim van opzet en wordt prachtig belicht door meerdere raampartijen. De gehele 
woonkamer is voorzien van strak stucwerk en een mooie laminaatvloer. U heeft hier voldoende plek om 
een eethoek te creëren met een royale zithoek. Met aan de achterzijde een fijn balkon.
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LIGGING & INDELING

Keuken:

De half openkeuken is voorzien van keukenblok 
uitgerust met inductie kookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser, dubbele spoelbak en voorraadkast.




Tweede woonlaag:

Het appartement heeft een prachtige riante 
slaapkamer, hier kunnen we met gemak een 
royaal bed en kastenwand kwijt. Ook is het 
voorzien van een inloopkast, 2 Velux dakramen en 
een laminaatvloer.




Badkamer:

De badkamer is gemoderniseerd en opnieuw 
betegeld. Er is een heerlijke inloopdouche, 
wastafelmeubel en aansluitingen ten behoeve van 
wasapparatuur.




Terras:

Het terras wat aan de achterzijde is gelegen is 
georiënteerd op het zuidwesten. Het terras aan de 
voorzijde op het noordoosten.
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LIGGING & INDELING

INDICATIEVE AFMETINGEN 

(gemeten conform NEN2580)

- Gebruiksoppervlakte wonen: 78m².

- Gebouw gebonden buitenruimte: 8m².

- Externe bergruimte: 9m².

- Bruto inhoud woning: 260m³.




Bijzonderheden:

- 2022 Badkamer vernieuwd;

- Het appartement ademt rust en luxe uit;

- Ontzettend lichte woning door de vele en grote 
raampartijen;

- VVE bijdrage van €30,-

- Oplevering augustus 2023;

- Parkeren voor de deur is geen enkel probleem.
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KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Servicekosten € 30,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, maisonnette

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1982

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 78 m²

Inhoud 260 m³

Oppervlakte externe bergruimte 9 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

 

Energieverbruik

Energielabel C

Energie-index 1,55

 

Uitrusting

Warm water Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Stadsverwarming

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja
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GOOGLE KAARTEN
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TEKENINGEN
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TEKENINGEN
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FOTO'S



TE KOOP: Cannaertserf 43

10

FOTO'S
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Neem contact met ons op voor meer informatie


