Vraagprijs
€ 555.000 K.K.

PALISIUMPARK 6, EERBEEK
Gert-Jan Scholten Makelaardij
TEL. 0313 - 65 24 25
info@gjsmakelaardij.nl
www.gjsmakelaardij.nl

Woonoppervlakte

: 134.90m²

Perceeloppervlakte

:-

Inhoud

: 495m³

Bouwjaar

: 2006

Soort woning

: PORTIEKFLAT

Type woning

: APPARTEMENT

Aantal kamers

:4

Aantal slaapkamers

:3

Energielabel

:B

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen

OMSCHRIJVING VAN DE WONING
Gert-Jan Scholten Makelaardij is er trots op een

toilet en een wastafel met fonteintje. De royale

prachtig appartement, gelegen in het Palisiumpark

living van ca. 54 m² is heerlijk licht door haar vele

te Eerbeek, onder uw aandacht te mogen brengen.

raampartijen. Niet te missen is de prachtige tuin die

Dit ruime en luxe afgewerkte vierkamer

rondom het appartement ligt. Middels openslaande

appartement gelegen in een bosrijke omgeving aan

deuren heeft men toegang tot het terras (ligging

de rand van een villawijk, is te koop.

zuidoost) van circa 12 m². De moderne keuken in
zwart/wit uitvoering is geplaatst in een

Het Nationaal park de Veluwezoom maar ook het

zogenaamde pantry opstelling, buitengewoon

gezellige centrum van Eerbeek vindt u op

praktisch ingericht, voorzien van een compleet

loopafstand. Mooie steden als Zutphen, Arnhem en

assortiment aan inbouwapparatuur zoals een

Apeldoorn liggen op circa 20 minuten rijden, de

inductie kookplaat van Bora inclusief een plasma

snelwegen A-50 en A-1 bereikt u in minder dan 10

filter voor het reinigen van de lucht, een Quooker,

autominuten.

koelkast, combimagnetron en vaatwasmachine. Het

Een unieke locatie waar u alle noodzakelijke

appartement heeft drie slaapkamers, waarvan de

voorzieningen onder handbereik heeft en het stadse

grootste dienst doet als kleedkamer. De badkamer is

leven en de prachtige natuur om de hoek zijn.

voorzien van een wastafelmeubel, een kaptafel en

Dit fraaie appartement is gelegen op de begane

een ruime inloopdouche. Een douchetoilet

grond, beschikt over een eigen parkeerplaats en

completeert de badkamer. Het appartement wordt

berging in het souterrain van het gebouw en is

geleverd inclusief stoffering en is instapklaar.

afgewerkt met mooie en hoogwaardige materialen.
Parkeren kan op de eigen parkeerplaats in de garage
De 4 appartementengebouwen die samen het

onder het complex. Fietsen en andere zaken kunt u

"Palisiumpark” vormen, liggen op een privé perceel

kwijt in de eigen berging, die op 10 passen van de lift

van bijna 6 hectare bosgrond. Het te koop

ligt. Gasten kunnen parkeren in de parkeervakken

aangeboden appartement ligt in het eerste gebouw.

naast het gebouw.

In dit gebouw bevindt zich ook een Grand Café met
terras, waar gezamenlijke activiteiten zoals

Bent u enthousiast geworden, neem dan contact op

tentoonstellingen, concerten, diners etc.

met uw dorpsmakelaar!

plaatsvinden, op de eerste verdieping vindt u een
tweetal luxe logeerkamers waar uw gasten tegen
een kleine vergoeding kunnen verblijven. De
bewoners van het "Palisiumpark” zijn mede-eigenaar
van deze faciliteiten. Een huismeester is op alle
werkdagen in de ochtenduren aanwezig.
Entree:
Binnenkomst op de begane grond middels een
afsluitbare entree met een videofoon installatie. De
centrale hal heeft brievenbussen in de voorgevel.
Vanuit de hal heeft u toegang tot het trappenhuis en
de lift.
Indeling appartement:
Royale entree, meterkast, inpandige berging met CV
opstelling en aansluitpunten voor de wasmachine
en de droger. De toiletruimte bevat een zwevend
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PLATTEGROND Begane grond

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen

PLATTEGROND Berging
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KADASTRALE KAART

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen

LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?
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OVER GERT-JAN SCHOLTEN MAKELAARDIJ
Gert-Jan Scholten Makelaardij is een jonge en dynamische makelaardij die sinds 2015 gevestigd is
aan de Loenenseweg 121 in Eerbeek. De makelaardij is opgericht door Gert-Jan Scholten vanwege
zijn passie voor het vak van makelaar.
Wij bewerken de woningmarkt op een vernieuwende en onderscheidende manier hetgeen
inhoudt dat wij het anders doen dan onze collega’s. Wie wil er nou niet zichtbaar zijn in ons grote
1,75 meter Led scherm aan de drukste toegangsweg van Eerbeek?
Heeft u al eens een kijkje genomen op onze website ikstagraagvooraan.nl/eerbeek? Via deze site
schrijven veel woningzoekers zich bij ons in. Misschien hebben wij de koper van uw woning ook
al. Doe daar uw voordeel mee!
Nieuwsgierig naar onze pro-actieve werkwijze? Wij komen graag gratis en vrijblijvend bij u op de
koffie om erover te praten.

Gert-Jan Scholten
Makelaardij
Loenenseweg 121
6961 CP Eerbeek
Brummen
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INTERESSE?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Gert-Jan Scholten
Makelaardij
Loenenseweg 121
6961 CP
Eerbeek Brummen

TEL.
0313 - 65 24 25
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