POLDERPEIL 254
2408 RJ ALPHEN AAN DEN RIJN

€ 395.000 K.K.

Ruim 3-KAMERPENTHOUSE met
riant terras, vrij uitzicht en berging
in de onderbouw. Vanaf het
dakterras heeft u weids uitzicht en
aan de voorzijde kunt u over
Alphen aan den Rijn kijken.

INLEIDING
POLDERPEIL 254, 2408 RJ ALPHEN AAN DEN RIJN
Ruim 3-KAMERPENTHOUSE met riant terras, vrij uitzicht en berging in de onderbouw. Vanaf
het dakterras heeft u weids uitzicht en aan de voorzijde kunt u over Alphen aan den Rijn
kijken. Het appartement is gelegen in een kleinschalig appartementencomplex aan de rand
van de populaire wijk Kerk & Zanen nabij uitvalswegen, scholen, winkelcentrum de Atlas en
het NS-station met busverbindingen. Het centrum van Alphen aan den Rijn ligt op ca. 10
fietsminuten. Rond het appartementencomplex is er voldoende parkeergelegenheid.
Indeling:
Begane grond:
Entree met trapopgang, liftinstallatie, intercom en de brievenbussen. Tevens zijn hier de
fietsenbergingen gesitueerd.

LIGGING EN INDELING
POLDERPEIL 254, 2408 RJ ALPHEN AAN DEN RIJN
Appartement:
Het appartement is gelegen op de 4e
verdieping. Op deze verdieping zijn 2
appartementen gesitueerd.
Indeling:
Ruime L-vormige hal met garderobe en
meterkast.Geheel betegelde toiletruimte
met wit sanitair.
Ruime living welke is opgedeeld in een
eet- en woongedeelte (9.65 x 4.75 m.) met
videofooninstallatie en ventilator). De
living is voorzien schuifpui naar het terras
en van veel raampartijen wat voor heerlijk
veel lichtinval zorgt en bovendien kunt u
lekker genieten van het uitzicht.
Het terras (9.85 x 3.0/2.25 m.) heeft
siertegels en sierverlichting.
De open keuken is voorzien van een Tvormige keukenblok met een 5pitskookplaat, enkele spoelbak,
heteluchtoven, RVS afzuigschouw, een
enkele spoelbak, inbouwspots, een halve
spoelbak, diverse vaste kasten en laden.
Het keukenblok heeft een licht front met
RVS grepen en een terra kleurig
cecarstone werkblad.

LIGGING EN INDELING
POLDERPEIL 254, 2408 RJ ALPHEN AAN DEN RIJN
Bijkeuken/berging met de aansluiting
voor de wasmachine/ droger, de
opstelplaats voor de C.V.-ketel (huur) en
de unit voor de mechanische ventilatie.
De geheel met lichte tegels betegelde
badkamer is voorzien van een ligbad,
douchecabine (beide) met
thermostaatkraan en een wastafel. Zowel
aan de voor- en de achterzijde bevindt
zich een slaapkamer.
Bijzonderheden:
- Het appartement is volledig geïsoleerd;
- Vanaf het riante terras heeft u vrij
uitzicht;
- Ruime berging in de onderbouw;
- Servicekosten bedragen € 293,= per
maand.
- Het betreft een ex-huurwoning.
Deze informatie is door ons met de
nodige zorgvuldigheid samengesteld.
Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins,
dan wel de gevolgen daarvan. Alle
opgegeven maten en oppervlakten zijn
indicatief.
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Overdracht
Vraagprijs

€ 395.000,- k.k.

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Type object

Appartement, penthouse

Woonlaag

4e woonlaag

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwperiode

1997

Dakbedekking

Bitumen

Type dak

Platdak

Isolatievormen

Volledig geïsoleerd

Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlakte wonen

108,6 m²

Inhoud

328 m³

Oppervlakte externe bergruimte

7,8 m²

Oppervlakte gebouwgebonden
buitenruimte

35,7 m²

Indeling
Aantal bouwlagen

2

Aantal kamers

3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal balkons

1

Energieverbruik
Energielabel

C

CV ketel
Warmtebron

Gas

Combiketel

Ja

Eigendom

Huur

Uitrusting
Warm water

CV-ketel

Verwarmingssysteem

Centrale verwarming

KENMERKEN
Heeft een balkon

Ja

Heeft een lift

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

TEKENINGEN

GOOGLE MAPS

Prins Hendrikstraat 91
2405 AH Alphen aan den Rijn
0172-245902
info@benlvastgoed.nl

