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Overdracht

Vraagprijs € 295.000,-

Servicekosten € 75,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1933

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Samengesteld

Keurmerken Bouwkundige keuring

Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 101,94 m²

Inhoud 334 m³

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 10,17 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 2

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In centrum

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Vrij uitzicht

 

Energieverbruik

Energielabel D

Kenmerken



 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2018

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Heeft een schuifpui 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

Kenmerken
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


101.94m²



PERCEELOPPERVLAKTE






INHOUD


334.36m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


1933



ENERGIELABEL


D
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Omschrijving
Deze gerenoveerde starterswoning op centrumlocatie is instapklaar! 


Aan de rand van Schiedam Centrum vind je deze schitterende 5-kamer bovenwoning. Alles wat je maar kunt 

bedenken is in 2018 aangepakt en vernieuwd, zoals: het dak, elektra, leidingwerk, wanden/plafonds, keuken, 

badkamer etc.


Het gezellige stadscentrum en het openbaar vervoer is op loopafstand. De woning is aan de voorzijde vrij gelegen 

tegenover een park.


En als kers op de taart is afgelopen jaar een fraaie zolderkamer met schuifpui toegevoegd.





Indeling:


Begane grond:


Middels een eigen entree/opgang bereikt u de woning op de tweede verdieping.


Tweede verdieping:


Op de overloop bevindt zich een ruim toilet met fonteintje.


Bij binnenkomst in de woonkamer krijg je gelijk een huiselijk en warm gevoel. Aan de achterzijde van de kamer heb 

je een ruim zonnig terras op het zuiden.


De L-vormige keuken beschikt over een keramische kookplaat, oven, vaatwasser, koelvriescombi en een handige 

caroussel onderkast.


Derde verdieping:


Ruime overloop met tweede toilet en ruimte voor de wasmachine en droger.


Twee ruime slaapkamers, gelegen aan de voor- en achterzijde. De voorslaapkamer heeft een fraaie 

inbouwkledingskast en de achterslaapkamer grenst aan een ruim tweede terras.


Derde zijslaapkamer gelegen aan de voorzijde, ideaal als kinder- of werkkamer.


De geheel betegelde badkamer is voorzien van een inloopdouche met drain en een wastafelmeubel.


Op de bovenverdieping bevindt zich de vierde slaapkamer, ideaal als (thuis)werkkamer of kinderkamer. Deze zeer 

zonnige zolderkamer beschikt over een schuifpui. Er is een vergunning aanwezig voor een dakterras.





Kortom: Het ontbreekt je hier aan niets, dus bekijk de foto's en maak een kijkafspraak. Jullie zijn van harte welkom!





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





Kenmerken: 


- Bouwjaar 1933


- Circa 102 m2


- Gelegen op eigen grond


- Gerenoveerd in 2018, zolderverdieping in 2022


- Geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen 




- Maar liefst 4 slaapkamers


- Twee terrassen, op het zuiden gelegen


- Op loopafstand van het gezellige stadscentrum, de Passage en het Distillers District


- VvE is actief


- Cv-Ketel Remeha 2018


- Oplevering in overleg


- Vraagprijs € 295.000





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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