
DE WATERTOREN 7 A
ROELOFARENDSVEEN

VRAAGPRIJS € 215.000 K.K.

Meer Advies:

Al uw woongemak, onder één dak!



Starters opgelet!






Op de begane grond van dit centraal gelegen appartementencomplex staat vanaf vandaag dit knusse 2-
kamerappartement te koop! 







Het complex ligt naast de iconische watertoren op de Noordhoek, op loopafstand van het winkelcentrum en 
openbaar vervoer, parkeervoorzieningen heb je direct voor de deur en voor de gezellige versnaperingen steek je 
gewoon de straat over naar het café en/of restaurant.  







Het begane grondgedeelte van het complex heeft hier een eigen entree met voorportaal, bellentableau en 
brievenbussen. In de centrale hal tref je de meterkasten met toegang tot de privé bergingen. 







Bij het appartement zelf stap je vanaf de centrale hal de keukenruimte binnen met links direct de geheel 
betegelde badkamer. Deze badkamer is voorzien van toilet, wastafel met onderkast, douchecabine en 
wasmachine/droger aansluiting. De lichte keuken heeft een rechte opstelling en is voorzien van een 4-pits 
inductiekookplaat, wasemkap, vaatwasser en een combi-oven/magnetron. De huidige eigenaar heeft een grote 
kast in de keuken geplaatst zodat deze direct ook kan worden gebruikt als voorraadkast, super handig. Daarbij 
krijg je een leuke doorloop richting de woonkamer. Ondanks de wat kleinere woonkamer is het super knus in te 
richten en is er zelfs een mogelijkheid tot het plaatsen van een eettafel en een zithoek. De woonkamer is enorm 
licht door de grote raampartijen aan de straatzijde. 







De slaapkamer is vanuit de woonkamer toegankelijk met saloondeuren. Ondanks dat deze slaapkamer inpandig 
is gesitueerd, heeft het toch voldoende licht doordat de scheidingsmuur tussen slaapkamer en woonkamer 
tegen het plafond is voorzien van glas. 







Dit appartement mag met z’n ca. 39 m2 met recht “klein maar fijn” genoemd worden! 






Het appartementencomplex heeft een actieve VvE, de servicekosten hiervoor bedragen €85,92 per maand. De 
verwarming van de appartementen binnen het complex worden geregeld door gezamenlijke centrale cv-ketels, 
het voorschot voor de stookkosten bedraagt €35,00 per maand.







Kenmerken:

-	Energielabel D

-	Totale maandelijkse bijdragen VvE: € 120,92 incl. voorschot stookkosten

-	Voldoende parkeerplaatsen voor de deur

-	Privé-berging in het complex

-	Warmwater middels eigen 100 liter boiler

-	Dit appartement heeft geen balkon/terras



KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Servicekosten € 120,92

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, benedenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1985

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Lessenaarsdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 38,76 m²

Inhoud 101 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In centrum

Nabij openbaar vervoer

 

Energieverbruik

Energielabel D

 



KENMERKEN
CV ketel

CV ketel Remeha quinta - eigendom VVE

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2006

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Blokverwarming

Centrale verwarming

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















PLATTEGROND



PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Buitenverlichting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

Screens

Rolluiken/zonwering buiten

Zonwering binnen

Vliegenhorren

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen

Vitrages

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren

Close-in boiler

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Geiser

Thermostaat

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard X

Allesbrander X

Kachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage

Vast bureau

Spiegelwanden X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

LIJST VAN ZAKEN





























INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Noordeinde 33 | 2371 CM | Roelofarendsveen



 071-3319019 | makelaardij@meer-advies.nl | meer-advies.nl


