
Comfortabel

wonen!

GOIRLE
Koningsschild 43

Vraagprijs

€ 445.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties








Bouwjaar:

2013




Soort:


appartement




kamers:

2




Inhoud:

358 m³




Woonoppervlakte:


110 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

12 m²




Externe bergruimte:


6 m²




Verwarming:

c.v.-ketel, vloerverwarming geheel



Omschrijving
Heerlijk comfortabel en luxe afgewerkt appartement; zeer prettig wonen voor zowel jong als
oud!



Dit fraaie en zeer lichte twee-kamerappartement met eigen berging en parkeerplaats is gelegen
in appartementencomplex Koningsschild; een appartementencomplex met allure en een ideale
ligging ten opzichte van winkels, sportvoorzieningen, openbaar vervoer (richting Tilburg en
Turnhout) en uitvalswegen. Vanuit deze locatie zijn zowel het centrum van Goirle als Tilburg snel
en eenvoudig bereikbaar. 




Het appartement lijkt in geen enkel opzicht op de andere appartementen in dit complex. De
indeling is aangepast zodat er een riante leefruimte met moderne open keuken is ontstaan.
Daarnaast een royale slaapkamer met zeer praktische inloopkast en comfortabel ingerichte,
moderne badkamer. Vanaf het zonnige balkon, dat op het zuiden is gesitueerd, heeft u een
prettig zicht over het straatbeeld en het groen. Desgewenst kunt u ook gebruik maken van de
fraai aangelegde gezamenlijke binnentuin.




Om de juiste indruk te krijgen van de ruimte en het comfort dat dit appartement u te bieden
heeft, nodigen wij u graag uit voor een bezichtiging. Maakt u hiervoor gerust een afspraak. 






Een korte omschrijving van de indeling van het appartement:




Begane grond: 

Entree met bellentableau, gezamenlijke fietsenberging en containerruimte. Fraaie ontvangsthal
met zitje, liftinstallaties en trappenhuis. Vanuit hier is ook de gemeenschappelijke binnentuin te
bereiken.



Tweede verdieping: 

Middels lift en trap te bereiken verdieping. Gang met toegang tot het appartement. Entree / hal
met doorlopende parketvloer, garderoberuimte en volledig betegelde toiletruimte met
wandcloset en fonteintje. Aangename geheel betegelde badkamer voorzien van luxe afwerking
en ingericht met dubbele wastafel in meubel en inloopdouche. Kranen en thermostaat zijn
ingebouwd. Naastgelegen royale slaapkamer met ideale inloopkast, separate schuifkast en deur
richting balkon. Het grote raam zorgt voor een zeer prettig lichtinval ter plaatse. Royale, zeer
lichte woonkamer met grote raampartijen, fraaie afwerking met onder meer een parketvloer
(Hongaarse punt - 6 mm dik) en een schuifpui richting het zonrijke balkon (zuid georiënteerd)
met composiet vloertegels. Moderne open keuken met luxe inrichting voorzien van een
composiet werkblad, spoeleiland, veel bergruimte en inbouwapparatuur zoals een koelkast,
vriezer, combioven, inbouwkoffieapparaat, Quooker, inductiekookplaat waarboven een
automatisch werkende RVS afzuigkap en vaatwasser. Alle inbouwapparatuur is van het merk
Miele. Vanuit de keuken is de praktische bijkeuken bereikbaar, alwaar de aansluitingen voor de
wasapparatuur, de opstelling van de cv-ketel, meterkast en voldoende bergruimte aanwezig is. 







Souterrain: 

In het souterrain van het complex zijn parkeerplaatsen en bergingen aanwezig. Ook bij dit
appartement hoort een grote berging en een eigen parkeerplaats. De berging is, in tegenstelling
tot de meeste bergingen, voorzien van elektra, waardoor het uitvoeren van een hobby of het
opladen van een elektrische fiets in de eigen berging mogelijk is. 




Algemeen:

- Uitstekend geïsoleerd; energielabel A

- Luxe afwerking

- Vloerverwarming in het gehele appartement 

- Verwarming middels een CV-ketel, merk Intergas, bouwjaar 2013

- Comfortabel balkon op zuiden georiënteerd en v.v. elektrisch bedienbaar zonnescherm

- De grote ramen van de woon- en slaapkamer zijn voorzien van elektrisch bedienbare screens

- Instapklaar

- Servicekosten: circa € 136,00 per maand









































Plattegrond



Kadastrale kaart



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

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Mechanische ventilatie X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


