TE KOOP

Hebriden 41
2721 KJ Zoetermeer
€ 197.500 k.k.

KENMERKEN

Vraagprijs
Status
Oplevering
Soort appartement
Woonlaag
Soort bouw
Bouwjaar
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Oppervlakte
Inhoud
Kamers

€ 197.500 k.k.
Verkocht
In overleg
Benedenwoning, appartement
1
Bestaande bouw
2009
Uitstekend
Uitstekend
61m²
203m³
2

Slaapkamers
Verdiepingen
Voorzieningen
Energielabel
Isolatie
Warm water
Verwarming
Ketel
Ligging
Tuin
Achtertuin

1
1
Mechanische ventilatie, tv-kabel, schuifpui
A
Dubbel glas, volledig geisoleerd
C.v.-ketel
C.V.-ketel
Intergas hr (2009, combi-ketel, eigendom)
In woonwijk, vrij uitzicht
Achtertuin
Zuidwest, 13m², 605×217cm

Ten aanzien van de juistheid kan door geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht
worden ontleend.

OMSCHRIJVING

Modern en TURNKEY 2-kamer HOEK appartement gelegen op de begane grond met een zonnige en op het zuiden gelegen tuin/terras
aan het water.
Dit onlangs (2017) gerenoveerde appartement is voorzien van een lichte woonkamer, een moderne keuken met diverse
inbouwapparatuur, moderne badkamer en een ruime slaapkamer. Gelegen aan de rand van Oosterheem en op korte afstand van
winkelcentrum Oosterheem, het 'Heempark' en het Bentwoud. Gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer (Randstadrail station
Javalaan) en uitvalswegen (A12/N209).
Kortom: een geweldige plek om te wonen en een ideale uitvalsbasis!
Indeling
Begane grond:
Lange entreehal met meterkast en garderoberuimte.
De hal loopt over in de ruime en lichte woonkamer (26m²), welke via een schuifpui toegang biedt tot het terras. Het terras ligt gunstig op
het zonnige zuiden en aan het water, en is voorzien van terrastegels.
De moderne open keuken in U-opstelling is voorzien van diverse inbouwapparatuur, te weten: koel-vries combinatie, combi-magnetron,
vaatwasser, en verder een 5-pits gasfornuis en een RVS afzuigkap. De deels betegelde badkamer is voorzien van een inloopdouche,
wastafelmeubel, radiator, wandspiegel en een toilet.
Ruime slaapkamer (ca. 4,24 x 4.02m) met schuifkastenwand met tevens de opstelplaats c.v.-combiketel en wasmachineaansluiting.
Aan weerszijde van het woonblok bevindt zich een gezamenlijke fietsenstalling en berging.
Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte ca. 61m², inhoud 203m3.
- Terras 13m² en gelegen op het zonnige zuiden.
- Bouwjaar 2009.
- Compleet gerenoveerd in 2017.
- Bijdrage aan actieve VvE: € 82,- per maand.
- Gezamenlijke fietsenberging aan weerszijden van het woonblok.
- Goede parkeergelegenheid voor de deur.
- Oplevering in overleg.
Wij nodigen u van harte uit om dit leuke appartement met eigen ogen te bewonderen.
Bel of e-mail DB Makelaars voor een vrijblijvende afspraak, vanzelfsprekend ook mogelijk in de avonduren en weekenden.
Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er
kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie.
Toelichtingsclausule Meetinstructie:
De woning is conform de Branchebrede Meetinstructie (BBMI) opgemeten. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige
manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

OMSCHRIJVING

Koopovereenkomst pas rechtsgeldig na ondertekening:
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er
is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst
hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail
of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.
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PLATTEGROND

Ten aanzien van de juistheid kan door geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht
worden ontleend.

