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Over de Vesten 120
Schiedam
Vraagprijs € 199.750 K.K.
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Overdracht

Vraagprijs € 199.750,- k.k.

Servicekosten € 181,68

Verwarming € 53,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, tussenverdieping, corridorflat

Woonlaag 8e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1977

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 64,31 m²

Inhoud 212 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5,13 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 6,97 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Aan vaarwater

In centrum

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Vrij uitzicht

 

Energieverbruik

Kenmerken



Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2017

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Parkeerkelder

Heeft een balkon Ja

Heeft een lift Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Onderhoudsverwachting Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

Kenmerken
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Omschrijving
Fijn (starters)appartement in hartje Schiedam.


Realiseer je woondromen in deze fijne woning van ca. 64m2 op eigen grond in Residentie Over de Vesten aan de 

Nieuwe Haven in Schiedam. Alle voorzieningen zoals winkels, horeca, scholen, sport, recreatie, groen en openbaar 

vervoer heb je hier dichbij. En je woont op loopafstand van het hippe Distillers District met fijne restaurants en bars!


Jullie nieuwe appartement met fraai uitzicht ligt op de achtste verdieping en beschikt over een ruime woonkamer 

met open keuken, 1 slaapkamer en ruime badkamer. En laten we het brede terras, de fietsenberging en de eigen 

inpandige parkeerplaats niet vergeten!


Dé ideale woning voor een jong stel of een alleenstaande!





Omschrijving:


Op de begane grond is de entree van het gebouw, ruime hal met brievenbussen, bellentableau met 

videofooninstallatie. Afgesloten hal met toegang tot de dubbele liftinstallatie, bergingen en parkeergarage.


Achtste verdieping:


Entree/hal met toegang tot de woonkamer. De ruime woonkamer biedt een weids uitzicht over de omgeving. De 

open keuken is voorzien van inbouwapparatuur zoals een koel-/vriescombinatie, afzuigkap en 4 pits gasfornuis. De 

slaapkamer is van een goed formaat en biedt toegang tot het balkon gelegen op het zuidwesten. Het brede balkon is 

een heerlijke plek om te genieten van het prachtige Schiedam en biedt een geweldig uitzicht. De badkamer beschikt 

over een ligbad, wastafel en wasmachine opstelplaats. Er is een separaat toilet aanwezig in het appartement.





Voor de exacte indeling en afmetingen kun je de plattegronden raadplegen.





Kenmerken:


- Bouwjaar 1977


- Woonoppervlakte ca.64 m2


- Gelegen op eigen grond


- Appartement op de achtste verdieping


- Terras op het zuidwesten over de gehele breedte van het appartement 


- Ruime open woonkeuken 


- Bijdrage VvE € 181,68 per maand


- Verwarming en warm water middels Cv-combiketel Intergas


- Eigen berging en inpandige parkeerplaats


- Geen zelfbewoningsplicht


- Voor deze woning wordt een asbestclausule in de akte opgenomen


- Oplevering in overleg


- Vraagprijs: € 199.750 k.k.







Wij handelen alle bezichtigingsaanvragen af op volgorde van binnenkomst via Funda. Daarom adviseren wij u om bij 

interesse direct via Funda een aanvraag voor een bezichtiging te doen.


 


BOS Makelaardij is de VBO-makelaar van de verkoper. Wij adviseren u uw eigen makelaar in te schakelen om uw 

belangen te behartigen bij de aankoop van deze woning. Vraag uw aankoopmakelaar om mee te gaan bij uw 

bezichtiging, want voor een tweede bezichtiging is door de huidige vraagdruk vaak geen mogelijkheid.





Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 

onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie.
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Kadastrale kaart



Locatie



interesse
in deze mooie woning?
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