
Luxe 
penthouse

GOIRLE
Koningsschild 88

Vraagprijs

€ 619.000,- k.k.

013 - 5 300 600 | info@marceldassenmakelaars.nl

www.marceldassenmakelaars.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

2013




Soort:


portiekflat




kamers:

3




Inhoud:

449 m³




Woonoppervlakte:


141 m²




Perceeloppervlakte:

0 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

50 m²




Externe bergruimte:


20 m²




Verwarming:

c.v.-ketel, vloerverwarming geheel



Omschrijving
In het fraaie plan "Koningsschild” bieden wij aan een penthouse met grote berging, twee eigen
parkeerplaatsen en een dakterras aan zonnige zuid-west zijde van maar liefst 50m2! Dit is
absoluut één van de mooiste appartementen in Goirle! Koningsschild betreft een bijzonder
ontwerp, gericht op het zuiden en met een fantastische architectuur. Ook kunt u desgewenst
gebruik maken van de gezamenlijke binnentuin.

 

Bouwjaar: 2013

Woonoppervlakte: 141m2

Oppervlakte dakterras: 50m2  

Inhoud appartement: 449m3




INDELING:

 

Begane grond: entree met bellentableau, gezamenlijke fietsenberging en afval ruimte. Fraaie
ontvangsthal met zitje, liftinstallaties en trappenhuis. Vanuit hier is ook de gemeenschappelijke
binnentuin te bereiken.




Vierde verdieping: portaal met toegang tot twee appartementen. Centrale hal/entree met
garderobenis en toegang tot de toiletruimte, berging met opstelling c.v.-combiketel en
aansluitmogelijkheid ten behoeve van de wasapparatuur en de moderne-, luxe- en vooral ruime
badkamer welke geheel betegeld is en voorzien van een dubbele wastafel in meubel,
inloopdouche, ligbad en toilet. Vanuit de centrale hal zijn tevens de twee slaapkamers te
bereiken.
Een enorm lichte woonkamer door de vele raampartijen maar eveneens door de fraaie-, lichte-
en grote natuurstenen plavuizen. Vanuit de woonkamer is middels openslaande deuren het
heerlijke terras met super uitzicht te bereiken. Moderne-, luxe open keuken met spoeleiland,
veel kastruimte en alle denkbare apparatuur. Vanuit de keuken is de bijkeuken bereikbaar en via
een loopdeur het dakterras.




Souterrain: alhier zijn twee naast elkaar gelegen parkeerplaatsen exclusief gereserveerd
alsmede een hele grote berging.




Algemeen:

 -   Uitstekend geïsoleerd

 -   Vloerverwarming in het gehele appartement en per vertrek regelbaar

 -   Luxe afwerking

 -   Groot dakterras op zuid-westen georiënteerd

 -   Instapklaar

 -   Volledige privacy

 -   Servicekosten: € 194,00 per maand



































Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - inductie kookplaat X

 

Keukenaccessoires

 - spoeleiland X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 - demetrie badkamerkast X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

Mechanische ventilatie X

Luchtbehandeling X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - via CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

dakterras/balkon X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


