Deventerstraat 20, Apeldoorn

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 394.000 v.o.n.

Aangeboden sinds

17-06-2022

Conditie

Vrij op naam

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

stad, stad centrum, in centrum

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2
Woontype 3
Bouwjaar

1907

Raamwerk

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

82m2

Inhoud

287m3

Energie
Verwarming

warmtepomp, zonnecollectoren

Type warm water

warmtepomp

Beglazing
Type isolatie

Impressies 1/2

Impressies 2/2

Omschrijving
LET OP! De woning wordt casco opgeleverd (als kluswoning). De genoemde verkoopprijs betreft de geschatte eindwaarde van de
afgebouwde woning. De kluswoning heeft een vaste verkoopprijs van € 294.000. De kluswoning bouw je zelf af.

Wonen in een monumentaal postkantoor, dat kan in Post Apeldoorn! In hartje centrum Apeldoorn staat het oude postkantoor,
gebouwd in 1907. We maken 17 kluswoningen in het gebouw. Van knus appartement tot ruime loftwoning. Elke woning heeft zijn
eigen unieke kansen en mogelijkheden.
Kluswoning PA10 ligt op de tweede verdieping van het postkantoor. Wat deze kluswoning zo bijzonder maakt zijn het hoge plafond
(ruim 4 meter!), de hoge ramen en de originele houten spanten. De entree van de woning ligt direct naast het trappenhuis. Het
trappenhuis en de gangen knappen wij op. Vanuit de woning kijk je uit op de Deventerstraat en de Kerklaan. En naast de hoofdentree
staat een mooie hoge boom die ervoor zorgt dat jij midden in het centrum toch nog op groen uitkijkt.
Achter jouw voordeur, die wij al geplaatst hebben, ben je volledig vrij om zelf te bepalen welke indeling je kiest. Om je alvast een idee
te geven: deze woning zou plek hebben voor twee slaapkamers, een badkamer, toilet en een woonkamer met keuken. In een aantal
kluswoningen kun je een entresol of een vliering maken. In woning PA10 kun je geen entresol maken, maar je kunt natuurlijk wel op
een creatieve manier de hoogte benutten voor bijvoorbeeld bergruimte.
De technische installaties sluit je aan via de benodigde leidingen en kanalen die wij al voor je hebben aangelegd. Je hebt geen
gasaansluiting in de woning, dus voor verwarming en warm water zal je een ventilatiewarmtepomp moeten aanschaffen.
Je krijgt de woning opgeleverd met een door de VvE opgeknapte gevel en kozijnen. Op het dak heb je zelfs een eigen zonnekavel waar
je eventueel zonnepanelen op kunt plaatsen. Jij kunt je dus volledig richten op het afbouwen van jouw woning!
In de kluspaspoorten kun je zien hoe je de woning opgeleverd krijgt en lees je de bouwregels. Om een optie te kunnen nemen op één
van de kluswoningen schrijf je je in via de website van Post Apeldoorn, hier lees je ook alles over het verkoopproces. Als er meerdere
inschrijvingen zijn voor dezelfde kluswoning dan wordt er geloot.
Stappen:
-> Optie nemen (optievergoeding bedraagt eenmalig € 500)
-> 12 weken optieperiode om je mogelijkheden en financiële haalbaarheid te onderzoeken
-> Tekenen koopovereenkomst
Planning:
-> Voorjaar 2023 - Steenvlinder start transformatie postkantoor
-> Zomer 2023 - Oplevering kluswoningen

