Adres

: Kloosplantsoen 535 te Ridderkerk

Object

: Ruim 3-kamer appartement (7e verdieping) met een fraai uitzicht over het
Oosterpark. Berging in de kelder.

Koopsom

: € 229.500,-- kosten koper

Begane grond:
Gesloten, ruime entree met bellen tableau, brievenbussen en video intercomsysteem,
centrale hal met trappenhuis en lift. Toegang tot de berging.
Indeling o.a:
Entree, tochtportaal, meterkast, hal met vaste kast en met toegang tot alle vertrekken.
Toiletruimte voorzien van duoblok met fonteintje.
De woonkamer (ca. 8.30m x 6.20m/3.50m) (voorheen twee kamers) heeft grote raampartijen
waardoor dit een woning is met veel lichtinval. Via de deur heeft u toegang tot het balkon.
De keuken (ca. 4.10m x 2.12m) is ruim van opzet, heeft een rechte opstelling en een
eenvoudige afwerking. Een koelkast, een gaskookplaat en een vlakscherm. In de vaste kast
van de keuken heeft men de wasmachine aansluiting gemaakt en hangt hier de boiler (80
liter, eigendom).
Ouderslaapkamer (ca. 4.75m x 2.80m)
Slaapkamer 2 (ca. 1.95m 3.52m)
De badkamer (ca. 2.22m x 1.49m) is voorzien van een douchecabine en een wastafel en
ombouwmeubel. Het geheel is betegeld.
Algemeen:
Ruim 3-kamer appartement met een fraai uitzicht over het Oosterpark.
Dit ruime 3- (voorheen 4-) kamer appartement, gelegen op de 7e verdieping is een heerlijk
ruime woning met veel lichtinval. De woning dient gemoderniseerd te worden, maar de
indeling, de ruime kamers en het vele lichtinval maken dit tot een prettig en ruim
appartement. De groene omgeving, de openbare voorzieningen in de directe omgeving en
de uitvalswegen richting Rotterdam en Breda maken de ligging van dit complex goed.
- Bouwjaar 1968;
- Inhoud ca. 250 m3;
- Warm water voorziening middels 80 liter boiler;
- Verwarming middels blokverwarming;
- Deels v.v. dubbel glas;
- Terras gelegen op het zuidwesten;
- Bijdrage V.V.E. € 210,-- per maand, incl. € 70,-- voorschot stookkosten;
- Deze verkoop geschiedt in collegiale samenwerking met van der Giessen & van Herk
makelaardij.
Hypotheek met of zonder NHG kan door ons verzorgd worden.
Inruil eigen woning desgewenst mogelijk.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
Van bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

