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 189.500 k.k.

www.kruizemuntstraat361.nl



Kruizemuntstraat 361, Apeldoorn
Let op; het betreft een 'bieden vanaf' prijs. Biedingen vanaf 189.500,- k.k. worden door verkoper in
overweging genomen.

Bijzonder verrassend licht woonhuis met een royale woonkamer en vier grote slaapkamers.
Een degelijk gebouwde tussenwoning met carport en veel parkeergelegenheid door de ligging aan de
doorgaande Kruizemuntstraat.
Vanuit de woonkamer heb je een vrij uitzicht over de met zorg beplante voor- en achtertuin. Door de afmeting
is dit een echt gezinshuis met veel privacy en door de ligging een bijzonder jne plek om met kinderen te
wonen. Het woonhuis is eenvoudig van uitvoering, netjes onderhouden, uitgevoerd met kunststof kozijnen en
ramen met isolatieglas.

Indeling:
Lopend door de vogelvriendelijke voortuin kom je via de voordeur in de hal met toilet, trap naar de verdieping
en meterkast. De ruime woonkamer met mooie houten vloer heeft een deur met toegang tot de achtertuin.
Via de hal bereik je ook de keuken, voorzien van keukenblok met RVS blad en losse apparatuur, vanuit hier is
de besloten achtertuin met carport, gedeeltelijk ingericht als gezellige veranda, te bereiken.

Eerste verdieping:
drie ruime slaapkamers waarvan 2 met vaste kasten. Ook op de overloop is nog een kleine inbouw kast voor
de kleine spulletjes. De badkamer is met een douche, 2e toilet en wastafel netjes en e ciënt ingericht.

Zolderverdieping:
de zolder heeft een grote slaapkamer met dakraam. Tevens bevindt zich hier o.a. een bergruimte met
wasmachine, droger aansluiting en CV- ketel.

Een gezinswoning die aan alle wooneisen voldoet. In een kindvriendelijke buurt met bakker Toet om de hoek
en op etsafstand van het centrum. De groene en ruim opgezette woonwijk De Mheen  biedt alle
voorzieningen met scholen, een winkelcentrum en het Mheenpark  in de directe nabijheid.

Iets verderop is het in aanbouw zijnde winkelcentrum de Anklaar. De ontsluitingswegen naar A1/A50 zijn vanaf
de Kruizemuntstraat snel te bereiken.

Bouwjaar: 1970
Perceeloppervlak: 183m²
Woonoppervlak: 119m³
Inhoud: 325m³
Aanvaarding: in overleg

Interesse in deze woning? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt
op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen.



Kenmerken
Vraagprijs  189.500 k.k.

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1970
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Woonoppervlakte 119 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 183 m2

Inhoud 325 m3

Indeling

Aantal kamers 5 kamers (4 slaapkamers)
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam en kabel TV

Energie

Voorlopig energielabel C
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Quinta 28c gas
gestookt uit 2005, eigendom

Kadastrale gegevens

Apeldoorn Z 6083
Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin
Achtertuin 68 m2 (12m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten



Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Carport
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