
Weegbree 52, Veenendaal

€ 197.500 k.k.

www.weegbree52veenendaal.nl



Weegbree 52, Veenendaal

Op een prachtige locatie met vrij uitzicht over parkvoorzieningen ligt op de 1e verdieping dit leuke TWEEKAMER
APPARTEMENT met houten berging op de begane grond. De woning heeft een sfeervolle woonkamer met moderne keuken in
rechte opstelling voorzien van inbouwapparatuur. Via de woonkamer is het balkon te bereiken met prachtig vrij uitzicht over
groenvoorzieningen. Echt een leuk appartement op korte afstand van winkelvoorzieningen, station en het prachtige
natuurgebied “Kwintelooijen”.

Op zoek naar een leuk appartement, maak dan snel een afspraak!

Begane grond
De overdekte, beveiligde entree met intercomsysteem biedt toegang tot de centrale hal. Een trapopgang leidt naar de
verdiepingen; het te koop aangeboden appartement is gelegen op de 1e verdieping.

Indeling appartement 1e verdieping:
Ontvangsthal met deur naar slaapkamer, badkamer met aansluitingen voor wassen en drogen, wastafelmeubel en douchehoek
met thermostaatkraan, meterkast, toiletruimte, bergkast met CV opstelling. Lichte woonkamer met deur naar balkon met
prachtig vrij uitzicht over parkvoorzieningen. De open keuken is in rechte hoogglans opstelling geplaatst met composiet
werkblad, lades en inbouwapparatuur zoals een 5 pits gas op glas, RVS afzuigkap, koelkast, combimagnetron en vaatwasser.

Buiten:
Heerlijk balkon met prachtig vrij uitzicht over parkvoorzieningen. Via 3 poortdeuren is de binnentuin bereikbaar waar u toegang
heeft tot een houten berging met elektra.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1998.
- Woonoppervlak 52 m², inhoud 165 m³ .
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd via CV combiketel, merk Intergas (aan vervanging toe).
- Houten berging aanwezig op de begane grond.
- Servicekosten € 122,- per maand.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 197.500 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 122,00 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1998
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 52 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Inhoud 165 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wasmachineaansluiting en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 2e woonlaag
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 1999, eigendom

Kadastrale gegevens

Veenendaal F 2199
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra
Isolatie Geen isolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 122,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Plattegrond





Plattegrond 3D





Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst


































