Cypruslaan 191, Rotterdam

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 270.000 k.k.

Aangeboden sinds

03-11-2021

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

2 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

ja

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

aan water, aan park, bosrijke omgeving, aan rustige weg, in woonwijk, aan vaarwater

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2
Woontype 3
Bouwjaar

2010

Raamwerk

kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

54m2

Inhoud

162m3

Energie
Verwarming

stadsverwarming

Type warm water

collectief, andere

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Omschrijving
Starters opgelet! Wil je nog voor de zomer bij het strand wonen? Bekijk dan snel dit2-kamer hoekappartement! toplocatie ¦eigen
parkeerplaats
Goed verzorgd en eventueel gemeubileerd en gestoffeerde tweekamerappartement met een zonnig balkon op het westen. Perfecte
ligging boven de winkels en naast de gezellige boulevard met strand aan de Zevenhuizerplas.
• Bouwjaar 2010
• Gebruiksoppervlakte wonen 55m2
• Gelegen op de 2e verdieping
• Modern en verzorgd appartementengebouw met lift
• Privé parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage
• Maandelijkse bijdrage aan de VvE is € 115,-- voor de woning en € 28,50 voor de parkeerplaats
Indeling
Entree op begane grond
Entree met bellentableau, brievenbussen en videofooninstallatie. Ruime hal met toegang tot de lift, trappenhuis, parkeergarage en
bergingen.
Tweede verdieping
Het appartement ligt op de tweede verdieping gelijk op de hoek.
Hal
Ruime hal met meterkast, de toiletruimte en toegang tot de vertrekken.
Woonkamer en keuken
Gezellige woonkamer (ca. 5.73 x 3.94m) met schuifpui naar het balkon. Vanuit de woonkamer leuk uitzicht over de keurige binnentuin.
Nette open keuken in een opstelling met de kookplaat naast het raam. De keuken heeft een 4-pits keramische kookplaat met inductie
en afzuigkap, oven, vaatwasser en koelkast met vriezer.
Deze ruimte is voorzien van een nette laminaatvloer.
Slaapkamer
Slaapkamer 1 (ca. 4.29 x 3.04m)
Gelegen aan de galerijzijde en voorzien van vloerbedekking en behang op de muur. Vanuit de slaapkamer toegang tot de
aangrenzende badkamer en berging.
Badkamer
Moderne, zwart-wit geheel betegelde badkamer (ca. 2.39 x 1.80m) met douche, wastafel, radiator en kast.

Balkon
Het balkon van 7m2 ligt op het westen en biedt een leuk zicht op de binnentuin.
Bergruimte bij het appartement
Bij het appartement horen twee bergingen. De eerste berging is in het huis aangrenzend aan de slaapkamer (ca. 1.36 x 1.34m). Een
handige ruimte voor de voorraad en hier bevindt zich een moderne wasmachine van Miele!
De tweede (fietsen)berging (ca. 2.00 x 1.20m) bevindt zich in de kelder.
Parkeren
Bij het appartementengebouw hoort een privé parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage onder het gebouw. Daarnaast kun je
gebruik maken van de algemene parkeerplaats (gratis parkeren) die bij het winkelcentrum hoort.
Vereniging van eigenaren
Er is een actieve Vereniging van Eigenaren. De maandelijkse bijdrage aan de VvE is € 115,-- voor de woning en € 28,50 voor de
parkeerplaats. Recente stukken zoals notulen en financiële cijfers (jaarverslag) zijn beschikbaar via ons kantoor.
Bijzonderheden
• Goed verzorgd (starters)appartement
• Bouwjaar woning 2010
• Gebruiksoppervlakte wonen 55m²
• Het appartement is volledig geïsoleerd
• Verwarming en warm water via stadsverwarming
• Fijne ligging bij voorzieningen zoals winkels, het strand, boulevard met restaurants en openbaar vervoer.

