
TE KOOP

Kaatsbaan 33 A
Maarssen

Vraagprijs

€ 242.500. -

Gelegen in het hart van het geliefde en gezellige Maarssen-dorp, dit 
uitstekend afgewerkte appartement met ruim dakterras (21m2!) 
gelegen op het Zuidoosten. 
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info@floorrealestate.nl
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Kaatsbaan 33 A  Maarssen
Gelegen in het hart van het geliefde en gezellige 
Maarssen-dorp, dit uitstekend afgewerkte 
appartement met ruim dakterras (21m2!) 
gelegen op het Zuidoosten. 

 

Wordt jij blij van een ruim dakterras? Dit goed 
onderhouden, karakteristieke 
tweekamerappartement in het gezellige centrum 
van Maarssen-dorp is een unieke buitenkans! 
Het pand stamt van voor 1900 en dit is terug te 
zien in het fraaie aanzicht aan de voorzijde. De 
woning is de afgelopen jaren van binnen geheel 
gemoderniseerd. Door de grote raampartijen 
aan de voorzijde van de woning is er bijzonder 
veel lichtinval aanwezig.

 















Indeling

Begane grond: Entree met trapopgang. Eerste 
verdieping: Ruime overloop met een aparte kast 
voor de cv-ketel en een aparte bergruimte met 
wasmachineaansluiting. Bij binnenkomst in de 
woning treft men een lichte en ruime woonkamer 
met de sfeervolle open haard, de open keuken 
voorzien van diverse inbouwapparatuur (o.a. 
elektrische kookplaat, afzuigkap en koelkast). De 
badkamer beschikt over een douche, 
wastafelmeubel en toilet. Aan de achterzijde van 
de woning is een ruime slaapkamer gesitueerd. 
Vanuit de slaapkamer is het zonnige dakterras 
(ca. 21 m2) door middel van een schuifpui 
bereikbaar. 

 

De Kaatsbaan loopt door het hart van 
Maarssen-dorp en is gelegen op loopafstand 
van diverse voorzieningen als restaurants, 
terrassen, winkels, supermarkten, scholen en 
openbaar vervoer. 

 






Bijzonderheden: 

- Vraagprijs: €242.500,-;

- Wonen in het hart van het gezellige centrum 
van Maarssen-dorp!;

- Volledig voorzien van dubbele beglazing;

- Woonoppervlakte : 40m2;

- V.V.E. met een maandelijkse bijdrage van : 
€28,50;

- Kleinschalig appartementencomplex;

- Verwarming en warm water d.m.v. cv-ketel;

- Schilderwerk buiten 2020;

- Ruime parkeergelegenheid met openbaar 
parkeren;

- Oplevering in overleg. 




Deze aanbieding is met zorg samengesteld 
echter geheel vrijblijvend en onder voorbehoud 
van goedkeuring verkoper.

Derhalve kunnen hier op geen enkele wijze 
rechten aan worden ontleend.



Kenmerken
Woonoppervlakte 40m²

Inhoud 135.70m³

Bouwjaar 1815

Energielabel D

Vraagprijs

€ 242.500 























Plattegrond



Plattegrond berging



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Lijst van zaken (1/3)



Lijst van zaken (2/3)



Lijst van zaken (3/3)



Enthousiast?
Plan direct je bezichtiging!

Franciscusweg 227 | 1216 SE  Hilversum
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Kaatsbaan 33 A, Maarssen

Scan deze code en

bekijk de woning


op onze website!

Bekijk deze woning online!


