Bospoort 11, Ede

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 250.000 k.k.

Aangeboden sinds

13-04-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

ja

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Ligging
Ligging

bosrijke omgeving, aan rustige weg, in centrum

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Maisonnette

Woontype 3
Bouwjaar

< 1906

Raamwerk

hardhout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

90m2

Inhoud

320m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, vloerverwarming geheel

Type warm water

combiketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

dakisolatie

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Omschrijving
ANDERS DAN ANDERS, zo is deze unieke BOVENWONING van ca. 100 m2 wel te noemen.
Deze sfeervolle woning van het type MAYSONETTE beschikt over een nieuwe keuken (2014) een riante, luxe badkamer en een groot
dakterras van maar liefst ca. 49 m2, op het westen gesitueerd waar je tot laat in de avond van het zonnetje kunt genieten.
Deze woning ligt in de wijk Bospoort. Een wijk met een geheel eigen stijl; rustig, groen, karakter en een combinatie tussen wonen en
bedrijvigheid. Je loopt zo het centrum in voor boodschappen, om te winkelen, lekker eten of een avondje uit. De Ginkelse heide en het
bos zijn eveneens op loopafstand. Ook het station Ede-Wageningen en de snelwegen A12 en A30 zijn goed te bereiken; ideaal als je in
Utrecht, Amersfoort, Veenendaal of Arnhem werkt.
Kortom, zowel deze woning als de wijk maken dit echt een fijne plek om te wonen!
Globale indeling
Eigen entree met trapopgang en moderne meterkast (8 groepen en dubbele aardlekschakelaar).
Appartement
Eerste verdieping
De ruime overloop geeft toegang tot drie slaapkamers, de badkamer en de toiletruimte.
Alle slaapkamers zijn recht opgetrokken en voorzien van een fraaie donkere plavuizen vloer en dubbel glas. Eén slaapkamer doet
dienst als kastenkamer en hier bevindt zich de wasmachine en droger opstelplaats. In een andere slaapkamer is een vaste kast
aanwezig.
De ruim bemeten badkamer is volledig betegeld. Daarnaast is deze uitgerust met een ligbad, douchehoek (beiden met
thermostaatkraan), wastafelmeubel, radio en een venster voor daglichttoetreding en ventilatie.
In de toiletruimte bevindt zich een zwevend toilet, een urinoir en een fonteintje.
Alle ruimten beschikken over sfeervolle paneeldeuren. De ruimtes worden verwarmd middels vloerverwarming.
Tweede verdieping
Via de vaste trap wordt de entree bereikt, met bergkast. Hier is de cv-ketel opstelplaats aanwezig (Remeha, 2012). Vanuit de entree
loop je door de keuken naar de royale woonkamer. Deze is voorzien van een dakkapel aan de voorzijde. Samen met de dubbele
openslaande deuren en de beide zijgevelramen komt er veel licht de woning in. In de woonkamer is een houtkachel aanwezig.
Verder beschikt deze ruimte over een nieuwe, open keuken (2014) voorzien van een inductiekookplaat, afzuigkuip en vaatwasser. De
keuken wordt betrokken bij de woonkamer door een moderne vaste kast. Deze kast is voorzien van een koel-vriescombinatie, een
multifunctionele oven met magnetronfunctie en een koffiemachine.
Middels de openslaande deuren is vanuit de woonkamer het royale en zonnige terras bereikbaar, vanwaar je uitkijkt over de wijk. Dit

terras is met 49 m2 ruim bemeten en op het westen gelegen.
Zowel in de woonkamer als de keuken licht een fraaie plavuizen vloer (2014) met een houtstructuur.
De ruimte wordt verwarmd middels vloerverwarming.
Derde verdieping
Via een luik in de woonkamer is met een vlizotrap de bergzolder bereikbaar.
Berging
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een stalen container / schuur welke dienst doet als berging. Deze berging is te bereiken
via de inrit van het naastgelegen bedrijf. In het toegangshek is een loophek aanwezig zodat de berging ook buiten de openingstijden
bereikbaar is.
Overige bijzonderheden
De woning kan eventueel volledig gemeubileerd worden gekocht.

