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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Externe bergruimte:


Energielabel:

2012


BENEDENWONING


2


160m³


63m²


5m²


A



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 229.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2012

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 63 m²

Inhoud 160 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 2,4 m²

Oppervlakte externe bergruimte 5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin

Hoofdtuin Ja

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

Uitrusting

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja



Kenmerken

& specificaties
Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja





Omschrijving
Dit tweekamerappartement is gelegen op de begane grond en beschikt over een woonkamer met 
open keuken, ruime slaapkamer met werknis, eigen berging en een eigen parkeerplaats op het 
achter terrein.




Dit appartementencomplex heeft een gemeenschappelijke entree met eigen brievenbus. Vanuit de 
gemeenschappelijke entree is er toegang tot de eigen meterkast. Via de gemeenschappelijke hal 
heeft men toegang tot het appartement. 




Dit fraaie appartement is gesitueerd op de begane grond met zicht op de straat. Het appartement 
is gedeeltelijk voorzien van een laminaatvloer en gestuukte wanden. 




De hal van het appartement biedt toegang tot de het toilet, de badkamer, de slaapkamer, de 
inpandige berging en de open keuken. De keuken is in rechte opstelling en beschikt over een 
gaskookplaat met afzuigkap. Vanuit de woonkamer is er toegang tot de tuin. 




De volledige betegelde badkamer is voorzien van een inloopdouche en een vaste wastafel. 




De slaapkamer is ruim van opzet, aan de voorzijde is er ruimte voor een werknis. Ook is er nog 
voldoende ruimte voor een garderobekast. 




Het appartement beschikt over een separate toiletruimte, voorzien van een hangcloset en 
fonteintje. Aansluitend aan de hal bevindt zich de inpandige berging voorzien van 
witgoedaansluitingen, de installatie van de mechanische ventilatie en de CV ketel (Nefit HR 
combiketel). 




Verder beschikt de woning over een buitenberging en één parkeerplaats op het achterliggende 
parkeerterrein.







Bijzonderheden:

- Voorzien van een tuin, inpandige berging, buitenberging en één parkeerplaats;

- Energielabel A;

- Servicekosten bedragen circa € 101,20 per maand. 




* De vermelde beschrijving, maten, jaartallen en bijgevoegde plattegronden zijn slechts indicatief. 
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.































Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Leembaan 50


5753 CV Deurne
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