TE KOOP

Berlagezoom 21
2662 EE Bergschenhoek
€ 450.000 k.k.

KENMERKEN

Vraagprijs
Status
Oplevering
Soort woonhuis
Soort bouw
Bouwjaar
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Ligging
Oppervlakte
Perceel
Woonkamer

€ 450.000 k.k.
Verkocht
In overleg
Eengezinswoning, tussenwoning
Bestaande bouw
2014
Uitstekend
Uitstekend
In centrum, in woonwijk
127m²
138m²
26m²

Inhoud
Kamers
Slaapkamers
Badkamers
Verdiepingen
Voorzieningen
Energielabel
Isolatie
Warm water
Verwarming
Ketel
Tuin
Achtertuin
Schuur
Faciliteiten schuur
Soort garage

564m³
6
4
1
3
Mechanische ventilatie, tv-kabel, dakraam, glasvezel kabel
A
Dubbel glas, volledig geisoleerd
C.v.-ketel
C.V.-ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk
(eigendom)
Achtertuin, voortuin
Zuidoost, 72m², 600×1200cm
Vrijstaand hout
Voorzien van elektra
Parkeerplaats

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

OMSCHRIJVING

In deze fraaie turnkey woning worden dromen werkelijkheid! Het enige wat je hoeft te doen is je koffers pakken en te verhuizen, deze
woning is klaar voor zijn nieuwe bewoners!
Deze woning is alles behalve standaard, een licht huis met een prachtige afwerking en voorzien van een moderne keuken, een luxe
badkamer, 4 slaapkamers, een werkkamer en een eigen parkeerplaats. Laat je verrassen door de geweldige plafondhoogte van 3.85m
in de woonkamer en al het moois dat deze woning te bieden heeft!
“Parkzoom” is gelegen net buiten de dorpskern en daardoor lekker rustig en kindvriendelijk. In de directe omgeving vind je veel
recreatievoorzieningen, het centrum van Berkel en Rodenrijs, diverse scholen (lager en middelbaar onderwijs), openbaar vervoer en
uitvalswegen naar snelwegen (A12/A13/A20).
Kortom de perfecte combinatie van een prachtig woonhuis met alles in de buurt onder de rook van Rotterdam.
Indeling:
Begane grond:
Entree via dijkzijde, hal met toegang tot moderne toiletruimte, meterkast, toegang tot de werk/studeerkamer en teen trap naar de living
en 1e verdieping.
Ruime keuken met een L-vormige geplaatste keuken en is voorzien van de navolgende luxe inbouwapparatuur; koelkast,
inductiekookplaat, vaatwasser, oven, RVS afzuigkap, quooker en veel opbergmogelijkheden.
Split level vind je de lichte en uitgebouwde living met erker en een plafondhoogte van 3.85m voorzien van een pvc vloer met
vloerverwarming en een trapkast.
Vanuit de woonkamer heb je toegang tot de zonnige en onderhoudsvriendelijke achtertuin met verder een houten berging en
parkeerplaats op eigen terrein.
1e verdieping:
Overloop met toegang tot badkamer, 3 slaapkamers en trapopgang naar de 2e verdieping.
Slaapkamer 1 (ca. 3.46 x 2.57m) gelegen aan de voorzijde van de woning.
Slaapkamer 2 (ca. 5.39 x 2.81m) gelegen aan de achterzijde van de woning.
Slaapkamer 2 (ca. 3.84 x 2.49m) gelegen aan de achterzijde van de woning.
De fraai afgewerkte badkamer is gelegen aan de voorzijde en voorzien van vloerverwarming, een 2e toilet, brede wastafel,
inloopdouche en een ligbad.
2e verdieping:
Ruime overloop met toegang tot separate wasruimte en de 4e slaapkamer. De nokhoogte is 4.65m en zorgt voor een ruimtelijk effect.
Slaapkamer 4 (ca. 5.07 x 3.05m) en voorzien van een dakvenster.
Bijzonderheden:
- Bouwjaar 2014 gelegen op 138m2 eigen grond.
- Woonoppervlakte bedraagt ca. 127m².
- Zeer luxe en fraai afgewerkte tussenwoning.

OMSCHRIJVING

- Zonnige achtertuin en een eigen parkeerplaats op eigen terrein.
- Vanaf de dijk vrij uitzicht over het Annie MG Schmidt park.
- Goed geïsoleerde woning en volledig voorzien van dubbel glas.
- Verwarming en warmwater middels CV-Combiketel.
- Schilderwerk buiten 2019.
- Oplevering in overleg, conform roerende zaken lijst.
Wij nodigen u van harte uit om deze leuke en prachtige eengezinswoning met eigen ogen te bewonderen.
We kijken graag met je naar de mogelijkheden om deze woning, indien gewenst op afstand, te bezichtigen. Daarom bieden wij naast de
reguliere bezichtigingen ook video-bezichtigingen aan.
De teksten en impressies zijn bedoeld om een goede indruk te geven van het object. Aan de inhoud ervan is de grootst mogelijke zorg
besteed.
Desondanks is alle informatie nadrukkelijk onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij zijn de makelaar van verkoper. Wij adviseren u uw eigen makelaar mee te nemen voor uw belangenbehartiging bij de aankoop van
uw toekomstige huis..
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