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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

2008




Soort:


Galerijflat




kamers:

2




Inhoud:

206m³




Woonoppervlakte:


56m²




Externe bergruimte:

3m²




Verwarming:


Cv-ketel Nefit HR combiketel (2008)




Extra's:

- Hardhouten kozijnen met isolerende beglazing (HR++)

- Voorzien van luxe binnendeuren met zwart deurbeslag


- Een eigen parkeerplaats en berging

- Servicekosten € 98,16,- per maand 

ten behoeve van groot onderhoud, 


opstalverzekering, 

liftonderhoud, etc.



Omschrijving
Burgemeester Magneestraat 63h te Bergeijk




Dit kan zomaar eens jouw (t)huis worden. Als starter of senior wordt je toch blij
van zo’n instapklaar 2-kamer appartement van ca. 56 m². Het appartement
kenmerkt zich door de ruime woonkamer met zonnig balkon, een lift en een
eigen parkeerplaats en berging op de begane grond. De locatie is top, aan de
ene zijde zijn de winkels op loopafstand en aan de andere zijde loop je zo het
buitengebied in! Heerlijk toch? Dozen pakken en verhuizen maar!




Begane grond: 




We starten bij de centrale entreehal met videofooninstallatie, brievenbussen en
bellentableau, alsook de trapopgang en lift naar de verdiepingen. Laten we snel
de lift of trap pakken! Want op de 1e verdieping staat iets moois op jullie te
wachten.


















































Eerste Verdieping:




We zijn aangekomen op de galerij met toegang tot het appartement.




Entree

We stappen binnen in de hal met een schitterende vinyl vloer, meterkast en een
geheel betegelde toiletruimte met wandcloset en fonteintje. 

Bij binnenkomst van de woonkamer wordt je meteen blij. Wat is dit een
gezellige, ruime woonkamer met veel daglicht! De woonkamer is aan de
voorzijde gesitueerd en heeft daardoor een mooi uitzicht over de straat.




Woonkamer

De woonkamer is afgewerkt met een nette Vinyl vloer, strakke
pleisterwerkwanden en een stucwerk plafond met een mooie strakke lijst. Via
openslaande tuindeuren heb je toegang naar het balkon met uitzicht over de
Burg. Magneestraat.




Keuken

De open keuken is voorzien van een nette, lichte keukeninrichting in
hoekopstelling met gasfornuis, afzuigkap, spoelbak en diverse kasten.




Slaapkamer

De slaapkamer is net zoals alle andere ruimtes keurig afgewerkt met een Vinyl
vloer. Als je liever (toch) twee slaapkamers hebt dan maak je de wand tussen
woon- en eetkamer gemakkelijk dicht en voilá, twee slaapkamers en een fijne
woonkamer.



Badkamer

De badkamer is geheel betegeld en voorzien van een douchecabine en vaste
wastafel.



Wasruimte

Cv/-wasruimte met Nefit HR combiketel (2008) en aansluiting voor de
wasmachine.

























Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de kaart





Heb je interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


