
KUIPERPLEIN 91, EDE

€ 195.000 k.k.

www.kuiperplein91.nl



Kuiperplein 91, Ede

Op loopafstand van alle centrumvoorzieningen staat dit ruime maisonnette appartement met eigen
parkeerplaats en berging in de onderbouw. Het appartement beschikt over een lichte woonkamer met deur
naar het balkon, open keuken, trapopgang naar de 1e verdieping waar zich 3 slaapkamers bevinden en een
badkamer. Het appartement is uitstekend onderhouden en heeft een heerlijk balkon op het westen. Tevens
kunt u gebruik maken van de gezamenlijke buitenruimte.

Hoofdentree met trappenhuis en deur naar berging.

Appartement:
Ontvangsthal, meterkast, vaste kast en toiletruimte, lichte woonkamer met trapopgang naar de 1e verdieping
en deur naar het balkon, open keuken in hoekopstelling met bovenkasten, kunststof werkblad, enkele RVS
spoelbak, lades en inbouwapparatuur zoals een 4-pits gaskooktoestel, vlakscherm afzuigkap, vaatwasser,
combimagnetron en koelkast.

1e verdieping:
Overloop met vaste kast voorzien van cv-opstelling, 3 slaapkamers waarvan in 1 slaapkamer de was- en
droogaansluitingen zijn gesitueerd. Geheel betegelde badkamer voorzien van hoekdouche met
thermostaatkraan, wastafelmeubel met spiegel en toiletkast. De badkamer heeft een plafond voorzien van
inbouwspots.

Buiten:
Het appartement heeft een gemeenschappelijk dakterras en aan de voorzijde een heerlijk balkon op het
westen.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1986.
- Gebruiksoppervlakte 75 m², inhoud 270 m³.
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd middels CV-combiketel, merk Vaillant.
- Gezamenlijke buitenruimte.
- Balkon op het westen.
- Airco.
- Eigen parkeerplaats en berging in de onderbouw.
- Servicekosten € 150,- per maand.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 195.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 150,00 per maand

Bouw

Soort appartement Maisonnette
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1986
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 75 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Inhoud 270 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Gelegen op 1e woonlaag
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Ede K 14078
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in centrum
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon en dakterras aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Betaald parkeren, op eigen terrein, openbaar
parkeren, parkeergarage en parkeervergunningen

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 150,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja

Kuiperplein 91, Ede



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond







Plattegrond 3D







Lijst van zaken









Vragenlijst






















