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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

2007




Soort:


portiekflat




kamers:

3




Inhoud:

406 m³




Woonoppervlakte:


129 m²




Perceeloppervlakte:

0 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

18 m²




Externe bergruimte:


6 m²




Verwarming:

vloerverwarming geheel, warmtepomp



Omschrijving
In het hart van Goirle, midden in winkelcentrum De Hovel, gesitueerd appartement deel
uitmakend van de alom bekende "ovaal". Het appartement is gesitueerd op de eerste verdieping
en beschikt daarnaast over een afgesloten parkeerplaats en berging in de parkeerkelder.




Bouwjaar: 2007

Woonoppervlakte appartement: 129 m2

Terras: 18 m2




INDELING




Souterrain: in een een afgesloten gedeelte van de parkeerkelder is een eigen parkeerplaats.
Tevens bevinden zich hier de bergingen die voorzien zijn van elektra.




Begane grond: entree met bellentableau en toegang toegang tot het trappenhuis en de lift.




Eerste verdieping: centraal atrium met toegang tot het appartement. Hal/entree met
garderobewand en toilet. Woonkamer met veel natuurlijk licht, natuurstenen vloer en een open
keuken met nette inrichting. Bijkeuken. Gang met toegang tot de overige vertrekken.
Ouderslaapkamer. Ruime badkamer met inloopdouche, toilet en wastafelmeubel. Slaapkamer
met kastenwand.




Terras: het terras is bereikbaar vanuit de woonkamer middels een schuifpui. Het terras is
zontechnisch super gelegen op het zuiden.




ALGEMEEN




- gezonde Vereniging van Eigenaren

- verwarming middels een warmtepomp (duurzaam)

- volledig geïsoleerd

- servicekosten: € 128,51 per maand



































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

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Bergkast X

 - Kast slaapkamer en kastenwand kamer 2 X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

 

Overig - Contracten

Aardwarmteinstallatie ? Weet niet precies Moet worden 
overgenomen

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


