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VastgoedPRO verkoopmakela…

3333 EJ Zwijndrecht
70 m² wonen

€ 160.000 k.k.

3 slaapkamers

Kaart

Wat worden mijn maandlasten?

Omschrijving
4 kamer appartement op de 2e verdieping met groot balkon. Gelegen boven winkelcentrum
Kort Ambacht.

Estate Makelaar B.V
Toon telefoonnummer

Contact met de makelaar
Plan een bezichtiging
Download brochure

Dit leuke appartement van 70 m2 woonoppervlakte heeft 3 slaapkamers en een groot
balkon (7,20 x 1,26)
Bel met een leuk uitzicht.
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Ideale en meest populaire ligging op de 2e verdieping. Op de 1e eerste verdieping kijk je
niet over de winkels heen, op de 3e (bovenste) verdieping, kan het zomers direct onder het
platte dak op het zuiden erg warm worden. Echter op de 2e verdieping heb je wel een vrij

advertentie

uitzicht over de winkels heen, is het zomers koeler en heb je in de winter de laagste
stookkosten.
INDELING APPARTEMENT:
- Hal
Entree appartement, hal met gietvloer, meterkast (moderne groepenkast met 4 groepen,
aardlekschakelaar en hoofdschakelaar), toiletruimte en toegang tot alle vertrekken.
- WOONKAMER:
De woonkamer (5,73 x 3,86) is voorzien van een gietvloer en biedt toegang tot het grote
balkon. Vanuit de woonkamer kijk je ver en vrij weg over de winkels heen.
- KEUKEN:
De keuken is gelegen aan de galerij-zijde en heeft een afmeting van (ca. 2,91 x 2,24).
Inbouwkeuken in hoekopstelling met gaskookplaat, oven en opstelplaats
wasmachine/droger. Ook de keuken is voorzien van een gietvloer.
- BADKAMER:
Volledig betegelde badkamer (kleur wit/zwart) met wastafelmeubel en inloopdouche. De
badkamer is zowel vanuit de hal bereikbaar, als ook vanuit de hoofdslaapkamer aan de
balkonzijde.
- 1e SLAAPKAMER:
Deze hoofdslaapkamer is gelegen aan de balkon zijde, heeft een afmeting van (ca. 3,63 x
3,27) en biedt een directe toegang tot de badkamer.
- 2e SLAAPKAMER:
Deze slaapkamer is gelegen aan de galerij-zijde en heeft een afmeting van (ca. 3,86 x 1,85).
- 3e SLAAPKAMER:
Deze slaapkamer is gelegen aan de galerij-zijde met een afmeting van (ca. 3,55 x 1,85).
Momenteel is dit een fraaie eetkamer en/of werkhoek.
BALKON:
Zonnig balkon op het zuiden van circa 9 m2 met een weids uitzicht over de winkels heen.
Zowel bereikbaar vanuit de woonkamer als ook vanuit de hoofdslaapkamer.
OMGEVING:
Centrale liggingBel
boven winkelcentrum Kort Ambacht, goede openbare parkeergelegenheid
en nabij het NS station en uitvalswegen A15 en A16.
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BIJZONDERHEDEN:
- Volledig voorzien van dubbelglas
- CV blokverwarming, warmwater middels huurboiler
- VVE servicekosten € 191,= per maand (inclusief voorschot stookkosten)
- Hal, keuken en woonkamer zijn voorzien van een gietvloer
- Oplevering begin januari 2021

ASRock IMB-194 Skylake Desktop...
€ 338,80 Industrieel Mini-ITX moederbord van ASRock met de H110 chipset voor Intel
Skylake...
OnLogic

Advertentie

Bezoeken

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 160.000 kosten koper

Hypotheekadvies

Vraagprijs per m²

€ 2.286

Servicekosten

€ 191 per maand

Aangeboden sinds

22 september 2020

Status

Beschikbaar

Aanvaarding

Beschikbaar per 5-1-2021

Bijdrage VvE

€ 191,00 per maand

Bouw
Soort appartement

Galerijﬂat (appartement)

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwjaar

1962

Soort dak

Plat dak
Bel
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Oppervlakten en inhoud
Gebruiksoppervlakten
Wonen

70 m²

Gebouwgebonden

9 m²

buitenruimte
Externe bergruimte
Inhoud

5 m²
230 m³

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1 apart toilet

Aantal woonlagen

1 woonlaag

Gelegen op

2e woonlaag

Energie
Voorlopig energielabel

E

Wat betekent dit?

Isolatie

Dubbel glas

Verwarming

Blokverwarming

Warm water

Elektrische boiler (huur)

Kadastrale gegevens
ZWIJNDRECHT D 5154

Kadastrale kaart

Eigendomssituatie

Volle eigendom

Buitenruimte
Ligging

In woonwijk en vrij uitzicht
Bel
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Balkon/dakterras

Balkon aanwezig

Bergruimte
Schuur/berging

Inpandig

Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid

Openbaar parkeren

VvE checklist
Inschrijving KvK

Nee

Jaarlijkse vergadering

Nee

Periodieke bijdrage

Nee

Reservefonds aanwezig

Nee

Onderhoudsplan

Nee

Opstalverzekering

Nee

Activiteit
3813x
Bekeken

7x
Bewaard

22-9-2020
Op funda

Buurt
Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem), Zwijndrecht
Basisschool
Supermarkt
Bushalte
Ontdek locaties in de buurt
Bel
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Kaart

200 m

Een
kaartfout rapporteren
Kaartgegevens
©2020

Open grotere kaart

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.

Locatie toevoegen

Woningmarkt Beta
Gem. vraagprijs per m2

Gem. vraagprijs
Bloemenbuurt M(adelief) Z(onnenbloem)

Bloemenbuurt M(adelief) Z(onnenbloem)

€ 170.000

€ 2.173

Heel Zwijndrecht
€ 245.000

Heel Zwijndrecht
€ 2.322

Helpen dezeBel
inzichten je?

/

Hulp nodig bij het kopen?
Met een makelaar krijg je meer inzichten
in de woningmarkt.
Vind een makelaar
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Gebaseerd op 19 verkochte woningen in deze buurt in het afgelopen jaar. Meer informatie

Vergelijkbaar in de buurt
Te koop

Verkocht

Chrysantstraat 32
3333 EC Zwijndrecht

Chrysantstraat 42
3333 EC Zwijndrecht

Dahliastraat 178
3333 GL Zwijndrecht

Begon
3333

€ 175.000 k.k.

€ 189.000 k.k.

€ 159.500 k.k.

€ 180

Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud

Verkoc

Meer huizen in Zwijndrecht

Bewaren
Delen
Pagina afdrukken
Ik verkoop dit huis
Ik heb dit huis gekocht
Meld een fout over dit appartement

Diensten
Informatie
Makelaars
Over ons

Bel
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