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KENMERKEN



Bouwjaar

1987




Woonoppervlakte

60 m²




Overige inpandige ruimte

2 m²




Externe bergruimte

6 m²




Inhoud

170 m³




Energielabel

-

IN HET KORT...



Op een rustige plek, maar toch in het
centrum van Venray, bevindt zich dit fraaie
appartement.



Het appartement is gelegen op de 1e
verdieping en ingericht met o.a. een lichte
woonkamer, open keuken, twee
slaapkamers, een balkon, cv-/bergruimte en
een berging in het souterrain.




Het appartementencomplex ligt op
loopafstand van alle denkbare voorzieningen
en is voorzien van een lift. Hierdoor zou het
appartement tevens geschikt zijn voor
senioren/mindervaliden.
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OMSCHRIJVING
Het appartementencomplex is toegankelijk middels een gemeenschappelijke entree met
voorportaal alwaar de brievenbussen zijn gesitueerd. Vanuit de hal zijn de lift, de trapopgang en
souterrain bereikbaar. Het appartement is op de 1e verdieping gelegen en bereikbaar middels een
open portiek. De binnendeuren van het complex zijn allen elektronisch te bedienen.




Middels de diepe hal is er toegang tot de slaapkamers, toilet, badkamer, cv-ruimte en de
woonkamer.
De woonkamer heeft een formaat van ca. 28 m², is aan de achterzijde van het appartement gelegen
en staat in open verbinding met de keuken. In de woonkamer is voldoende ruimte voor het plaatsen
van een zit- en eethoek. Dankzij de raampartijen aan de voorzijde komt veel daglicht. De ruimte is
afgewerkt met een doorlopende laminaatvloer, behangen wanden en een spuitwerk plafond.

Het keukenblok is in rechte opstelling gesitueerd en ingericht met hoofdzakelijk losse apparatuur,
waaronder een 4-pits elektrische kookplaat en vaatwasser. Daarnaast zijn een inbouw koelkast en
vaatwasser aanwezig. 




De twee slaapkamers (ca. 12 m² & 5 m²) zijn aan de voorzijde van het appartement gelegen en
identiek aan elkaar afgewerkt met dezelfde laminaatvloer, behangen wanden en een spuitwerk
plafond. Op de grootse slaapkamer is een vaste kastenwand v.v. schuifdeuren aanwezig.




De badkamer is ingericht met een bad-/douchecombinatie, wastafel en een wasmachineaansluiting.
De ruimte is grotendeels betegeld en wordt op mechanische wijze geventileerd. Daarnaast is links
van de badkamer een separaat toilet gesitueerd. Het toilet is ingericht met een staand closet en een
fonteintje.
In de cv-ruimte is voldoende plaats voor het opbergen van enkele huishoudelijke spullen. Daarnaast
is in het souterrain nog een berging aanwezig. 




Aan de achterzijde van het appartement is een op het zuiden gelegen balkon aanwezig. Vanwaar
men heerlijk van het zonnetje en een goede privacy kan genieten. Het balkon is voorzien van een
tegelvloer.
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BOUWKUNDIGE KENMERKEN

Bouwjaar 1987.

Vloeren beton vloer.

Gevels metselwerk spouwmuren, geïsoleerd.

Dak plat dak, bovengelegen appartementen.

Kozijnen hardhouten kozijnen, voorzien van dubbel glas.

Overige voorzieningen binnenzonwering aanwezig.

Isolatie muurisolatie, dubbel glas.

Centrale verwarming Nefit cv-ketel 2020.

Eigendom/huur CV-ketel eigendom.

Warmwatervoorziening middels de cv-ketel.

Ventilatiesysteem mechanische en natuurlijke ventilatie.

OVERIGE KENMERKEN

Balkonligging zuiden.

Bestemmingsplan woonbestemming.

Erfdienstbaarheden aanwezig m.b.t. komen en gaan in gedeelde ruimtes.

Asbest geen bekend.

Meterkast 3 groepen en 1 aardlekschakelaars.

Bijzonderheden toegankelijk voor senioren en mindervaliden.

VASTE LASTEN

Onroerend zaakbelasting* € 235 ,- per jaar.

Afvalstoffenheffing* € 174 ,- per jaar.

Rioolheffing* € 158 ,- per jaar.

VVE kosten* € 115 ,- per maand.

* op basis van dit huishouden

ALGEMENE KENMERKEN
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KADASTRALE KAART
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PLATTEGROND * Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze plattegronden 

Deze dienen ter oriëntatie en de werkelijke situatie kan mogelijk afwijken.
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LOCATIE OP DE KAART
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ALGEMENE INFORMATIE

DE PARTNERS VAN PEELRAND


Als makelaars hebben wij dagelijks te maken met kopers

en verkopers. Deze mensen komen voor vele keuzes te

staan op het gebied van financieringen, verbouwingen,

renovaties, interieuradvies of woninginrichting. Wij

ondersteunen daarbij graag! De Partners van Peelrand is

een samenwerking met lokale bedrijven. Bedrijven waar

wij u met een gerust hart naar toe willen sturen, u wordt

daar op een vakkundige wijze geadviseerd.






DEZE BROCHURE


De vermelde informatie is van algemene aard en is niet

meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te

treden. De informatie is met zorg samengesteld en uit

ons inziens betrouwbare bron afkomstig. T.a.v. de

juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid

aanvaarden. De tekeningen zijn ter indicatie en kunnen

afwijken van de werkelijke situatie. Deze

objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven

m.b.t. mogelijk aanwezige gebreken in de woning. De

informatie die is vermeld is verkregen van de verkoper en

uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als

bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren

en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende 

mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek

rust er op de koper van een woning een onderzoeksplicht.

Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de

beoordeling of de woning de eigenschappen zal bezitten

om te voldoen voor het gebruik dat hij van de woning zal

willen maken. Het verdient dan ook aanbeveling om een

ter zake (bouwkundig) deskundige in te schakelen.





DE NVM KOOPAKTE


Indien met betrekking tot deze woning onderhandelingen

optreden, welke leiden tot het tot stand komen van een

koopovereenkomst, zal door de makelaar een koopakte

worden opgemaakt overeenkomstig het laatst

uitgegeven model koopakte NVM, vastgesteld door de

NVM, de consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Indien wenselijk kan in deze koopakte zijdens de koper

een voorbehoud worden opgenomen ter verkrijging van

een hypothecaire geldlening en/of nationale

hypotheekgarantie (NHG). In ieder geval zal in de

koopakte eveneens de standaard waarborgsom (een borg

te storten bij de notaris) of een bankgarantie ter grootte

van 10% van de koopprijs worden opgenomen. De kosten

van een bankgarantie komen voor rekening van de koper.
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INTERESSE IN DE WONING?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Peelrand Makelaardij Venray

Paterslaan 2 - 5801 AS Venray

(0478) 568846  -  info@peelrand.com 
www.peelrand.com

Peelrand Makelaardij Bergen

Mosaïque 6-A - 5854 AZ Bergen

(0485) 748008  -  info@peelrand.com 
www.peelrand.com


