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Groen van Prinstererstraat 49, Wageningen

In een groene omgeving op korte afstand van het gezellige centrum van Wageningen met de leuke terrasjes en winkels ligt op
de 2e verdieping dit ruime 4-kamerappartement (voorheen 5-kamerappartement). Het appartement heeft een lichte woonkamer
met deur naar het balkon met heerlijk vrij uitzicht over groenvoorzieningen. Het beschikt verder over 3 slaapkamers, een
badkamer, separaat toilet en een gesloten keuken. Het appartement zal over enige tijd worden aangepast en verduurzaamd.
Een prima plekje op korte afstand van het leuke centrum van Wageningen.

Op loopafstand zijn de bushalte en supermarkt bereikbaar. Het bruisende centrum van Wageningen ligt ook op korte afstand en
daar is het goed vertoeven in de gezellige restaurantjes, cafés en mooie winkels. Ook is de Wageningen University & Research
(met naastgelegen sportverenigingen) op fietsafstand bereikbaar. Met de N225 dichtbij is het landelijke wegennet uitstekend
toegankelijk.

Begane grond: Entree met trappenhuis en lift naar de verdiepingen. Via de hal is tevens ook de onderbouw bereikbaar met
toegang naar de royale berging en openbare fietsenberging.

Indeling: Ontvangsthal met meterkast, vaste kast met boiler, separate toiletruimte en geheel betegelde badkamer met
doucheruimte en wastafel. De gesloten keuken is in hoekopstelling geplaatst en voorzien van kunststof werkblad en
inbouwapparatuur zoals een 4-pits gaskooktoestel, RVS- afzuigkap, combimagnetron, koelkast en vaatwasser. De ruime
ouderslaapkamer ligt aan galerijzijde en de overige 2 slaapkamers aan de achterzijde. De ruime, lichte woonkamer heeft een
toegangsdeur naar het balkon waar je heerlijk kunt genieten van de middag en avondzon.

In de onderbouw van het complex bevindt zich een royale privé berging (van 16m²) en een grote gezamenlijke fietsenberging,
die afsluitbaar is.

Het in 1965 gebouwde appartement is gedeeltelijk voorzien van dubbel glas. Verwarming wordt verzorgd door blokverwarming.
Het complex bestaat uit 12 appartementen. De maandelijkse vergoeding voor de Vereniging van eigenaren bedraagt per 1
januari 2023 een bedrag van € 182,53 (servicekosten) en € 196,25 (voorschot stookkosten). Het complex zal over enige tijd
worden aangepast en verduurzaamd.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1965.
- Woonoppervlak 77 m² (exclusief balkon 6m²), inhoud 245 m³.
- Verwarmd door middel van blokverwarming en warm water via 80 liter boiler Daalderop (eigendom).
- Gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing.
- Royale privé berging (16m²) in de onderbouw en een gemeenschappelijke fietsenberging die afsluitbaar is.
- oplevering in overleg, kan op korte termijn.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 215.000 k.k.
Servicekosten € 182.53 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1960-1970
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 77 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 16 m2

Inhoud 245 m3

Indeling

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

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Wageningen G 1917
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan park, aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig



Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Plattegrond 3D





Kadastrale kaart
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