Vraagprijs €332.500,- kosten koper

Bouwjaar
Woningtype
Woonoppervlakte
Inhoud
Perceel
Kamers
Ligging
Aanvaarding

: 2001
: Tussenwoning
: circa 145 m²
: circa 510 m³
: circa 113 m²
:5
: Centrum Valkenswaard
: In overleg

Omschrijving Tussenwoning
Deze zeer aantrekkelijke, ruime en luxe afgewerkte stadswoning ligt hartje centrum
Valkenswaard. De woning heeft maar liefst 145 m² woonoppervlakte, een speelse indeling,
een luxe leefkeuken, een ruime woonkamer met uitkijk over het park, 3 grote slaapkamers
en een keurige badkamer. De woning beschikt tevens over een eigen parkeerplaats in kelder
van het naastgelegen appartementencomplex.
De woning is gelegen aan een autoluwe straat met voldoende parkeergelegenheid en is direct
gelegen aan het Frans van Bestpark, met horeca en winkels op loopafstand.

Begane grond:
Entree, met meterkast en doorloop naar de royale en super de luxe woonkeuken.
Ruime half betegelde toiletruimte voorzien van een hangcloset en fonteintje.
Via een trapportaal (afsluitbaar) is er toegang tot de bovenliggende verdieping.
In de kelder van het naastgelegen appartementencomplex heeft deze woning een eigen overdekte
parkeerplaats.

Woonkeuken
De keuken is vernieuwd in 2016 en is uitgevoerd met luxe materialen en eigentijdse, neutrale
kleuren.
Een kookeiland biedt ruimte aan een spoelbak met Quooker en een Bora-inductiekookplaat met
geïntegreerd afzuigsysteem.
In de kastenwand zijn een vaatwasser, combi-magnetron, (stoom-)oven, koelkast en diepvries
geplaatst. Kortom, alle denkbare apparatuur is aanwezig!
Via een vide is er aansluiting met de bovenliggende woonverdieping.
De begane grond biedt ruimschoots plaats voor een grote eethoek en desgewenst zou een aparte
ruimte gecreëerd kunnen worden (bijvoorbeeld als speel- of werkplek).

Eerste verdieping:
Woonkamer
De eerste etage is ingericht als ‘zitkamer’. Aan de voorzijde is er fraai uitzicht over het park; aan de
achter- c.q. tuinzijde is er een hoekje gecreëerd voor bijvoorbeeld een werkplek of speelplek. De
vide biedt speels zicht op de onderliggende keuken!
Deze etage is afgewerkt met een nette houten vloer en veel lichtinval door grote raampartijen.

Tweede verdieping:
Centraal op de tweede verdieping bevindt zich de overloop.
Op deze etage bevinden zich 2 slaapkamers, een badkamer en een toilet. Beide slaapkamers zijn
ruim van opzet; 1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde. Beide kamers zijn afgewerkt met een
fraaie laminaatvloer (doorlopend op de overloop).
Er is een nette, neutraal afgewerkte badkamer aanwezig. De badkamer is voorzien van een ligbad
met whirlpool, een nis met douchecabine en een wastafel.
Het toilet is separaat en is vrijhangend uitgevoerd en net als de badkamer in lichte kleurstellingen
betegeld.

Derde verdieping:
De huidige eigenaar heeft er voor gekozen de ruime derde verdieping te gebruiken als
hoofdslaapkamer. De verdieping is strak afgewerkt, met een fraaie laminaatvloer en er is een
badmeubel met wastafel gerealiseerd.
Onder de kapschuinte is een extra berg-/wasruimte gerealiseerd, met aansluiting voor
wasapparatuur en de opstelling van de in 2014 vernieuwde CV-installatie.

Buiten:
Vanuit de keuken is via een schuifpui de achtertuin toegankelijk, voorzien van een gazon, wat
beplantingen en een terras.
Een berging biedt ruimte voor het stallen van fietsen en er is een achterom aanwezig.

Bijzonderheden
•

Moderne stadswoning centraal gelegen aan verkeersarme straat;

•

De woning is instapklaar en goed onderhouden;

•

Nagenoeg geheel onderhoudsvrije aluminium kozijnen;

•

Optimaal geïsoleerd en daardoor lage energielasten;

•

Drie ruime slaapkamers en een grote badkamer;

•

Luxe leefkeuken van alle gemakken voorzien;

•

Voorzien van diverse zonwering (screen, rolluik, luifel);

•

Stenen vrijstaande berging, achterom en overdekte eigen parkeerplaats;

•

Gelegen nabij basisschool en supermarkt en op loopafstand van horeca en winkels;

•

Bouwjaar circa 2001;

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koopovereenkomst dient de
kopende partij, binnen zes weken na het tot stand komen van de koopovereenkomst, een
bankgarantie (10% van de koopsom) te stellen bij een Nederlandse bankinstelling c.q. een
waarborgsom (10% van de koopsom) te storten bij de notaris.
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Stadsplattegrond

Kadastrale kaart

Algemene informatie:
Bezichtiging
Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats na afspraak via ons kantoor. Voor het maken van een
afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer
040-7114924.
Een bezichtiging is voor zowel de verkoper als de aspirant koper een spannende aangelegenheid.
Wij stellen het dan ook zeer op prijs als wij binnen enkele dagen na de bezichtiging van u een eerste
reactie mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over het resultaat van uw bezichtiging kunnen
informeren. Bij een positief resultaat bestaat de mogelijkheid om een tweede bezichtiging in te
plannen.

Documentatie
Alle door ons verstrekte informatie is met de grootste zorg nauwkeurig samengesteld om u zo goed
en compleet mogelijk te informeren. Voor het verkrijgen van de juiste en volledige gegevens zijn wij
grotendeels afhankelijk van derden. Wij, noch de verkoper, aanvaarden dienaangaande enige vorm
van aansprakelijkheid ten aanzien van de verstrekte informatie.
Deze informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een
bieding gelijk aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand
komen.

Bankgarantie / waarborgsom
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koopovereenkomst dient de kopende
partij, binnen zes weken na het tot stand komen van de koopovereenkomst, een bankgarantie (10%
van de koopsom) te stellen bij een Nederlandse bankinstelling c.q. een waarborgsom (10% van de
koopsom) te storten bij de notaris.

Mocht u in het bezit zijn van een eigen woning en voornemens zijn uw woning via bemiddeling van
een makelaarskantoor te verkopen, kunnen wij geheel vrijblijvend een waardebepaling verzorgen,
daarnaast willen wij u graag inlichten over de mogelijkheden van bemiddeling door ons
makelaarskantoor bij de verkoop van uw woning.

Web:
www.vanwijk-makelaardij.nl
info@vanwijk-makelaardij.nl

Social:
facebook.com/vanwijkvastgoedmakelaardij
VanWijkVM
vanwijkmakelaardij

Van Wijk Vastgoed & Makelaardij
Bakkerstraat 4, 5554 EE Valkenswaard
Telefoon: 040-7114924

