TE KOOP

De Vlashoeck
2661 LZ Bergschenhoek
Op aanvraag

KENMERKEN

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

Op aanvraag
Verkocht
Maisonnette, appartement
4
Bestaande bouw
2004
Uitstekend
Uitstekend
114m²
361m³
4
3

Badkamers
Verdiepingen
Voorzieningen
Energielabel
Isolatie
Warm water
Verwarming
Ketel
Ligging
Balkon
Schuur
Faciliteiten schuur
Soort garage
Capaciteit

1
2
Mechanische ventilatie, tv-kabel, lift, dakraam, glasvezel kabel
A
Dubbel glas, volledig geisoleerd
C.v.-ketel
C.V.-ketel
Vaillant (2004, combi-ketel, eigendom)
In centrum
Ja, 4m²
Vrijstaand hout
Voorzien van elektra
Parkeerkelder
1

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

OMSCHRIJVING

Zeer goed onderhouden TURN KEY 4 kamer appartement (ca. 114m2) gelegen op de 3e en 4e verdieping van een kleinschalig
appartementencomplex.
Dit in-stap-klare appartement heeft 3 slaapkamers, een fraaie en MODERNE keuken en badkamer, een EIGEN PARKEERPLAATS in de
afgesloten parkeergarage, een kelderberging en is gelegen in HARTJE CENTRUM van Bergschenhoek.
Dit appartement is absoluut een bezichtiging waard!
Indeling
Begane grond:
Afgesloten entree met brievenbussen, videofooninstallatie, lift, trappenhuis en toegang tot parkeerplaatsen en bergingen. Fraai
aangelegde gemeenschappelijke binnentuin.
Derde verdieping:
Ingang appartement op de 3e verdieping, hal, meterkast met CV, toilet met fonteintje en trap naar 4e verdieping. Zeer ruime woonkamer
(ca. 36m2) met hoog plafond en toegang tot balkon (3.92 x 1.10m). Moderne open keuken voorzien van vaatwasser, koelkast, vriezer,
combi-magnetron, 4-pits inductie kookplaat en rvs afzuigkap. Lichte vloeren en strak afgewerkte muren.
Slaapkamer 1 (ca. 4.21 x 2.87m)
Slaapkamer 2 (ca. 4.21 x 2.92/2.53m)
Vierde verdieping
Overloop met opstelplaats voor wasmachine en eventueel een droger. Ruime slaapkamer met dakramen.
Slaapkamer 3 (ca. 4.61 x 3.96m)
Bijzonderheden
- Bouwjaar 2004
- Eigen parkeerplaats en kelderberging in de onderbouw
- Keuken van 2015/2016
- Woonoppervlakte ca. 114 m²
- Inhoud 361 m³
- Verwarming en warm water door middel van cv-ketel
Wij nodigen u van harte uit om dit appartement met eigen ogen te bewonderen.
Bel of e-mail DB Makelaars voor een vrijblijvende afspraak, vanzelfsprekend ook mogelijk in de avonduren en weekenden.
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.
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
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of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.

FOTO'S

FOTO'S
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