Europaplein 64, Wijchen

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 374.000 k.k.

Aangeboden sinds

09-04-2021

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

€0

Bankgarantie

nee

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

in centrum, gemeente

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Gebouw

Woontype 3
Bouwjaar

1993

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

79m2

Inhoud

280m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

elektrische boiler eigendom, CV-ketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie
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Plattegrond

Omschrijving
Uniek luxe appartement in centrum Wijchen
- Volledig gerenoveerd in 2021, appartement is als nieuw.
- Woonkamer, keuken 3,9m hoog.
- Uniek dakterras van 58m².
- Visgraatvloer inclusief vloerverwarming in hele appartement (geheel gelijkvloers, zonder dorpels)
- bijdrage VVE 20/maand

Royaal en comfortabel 3-kamerappartement, gelegen op de 2e woonlaag van een riant en aangenaam appartementencomplex in het
centrum van Wijchen. Het appartement beschikt over een uniek en zeer groot dakterras van wel 58m²!
De ligging van dit appartement, direct boven de overdekte winkelpassage in het centrum van Wijchen is erg aantrekkelijk, levendig,
gezellig en toch ook in alle rust. In het centrum vindt u gezellige terrasjes en restaurants, talloze winkels, boetiekjes en
zorgvoorzieningen. Dicht bij monumentale karakteristieke gebouwen: de kerk, de pastorie, het notarisgebouw, het kasteel van Wijchen
en De Oude Molen. Het eveneens op loopafstand gelegen Wijchens Meer is een prachtig gebied dat een grote verscheidenheid aan
natuurschoon biedt. Ligging in de nabijheid van het NS-station, belangrijke uitvalswegen en de stad Nijmegen.
Indeling:
2e woonlaag:
Dakterras:
Het unieke dakterras is een 'one of a kind' in het centrum van Wijchen. Vanuit de woonkamer is het ruim een sfeervol dakterras te
bereiken (geheel gelijkvloers). Het dakterras is volledig vernieuwd en is voorzien van duurzame en onderhoudsvriendelijke composiet
vlonderplanken. De verticale houten planken welke tegen de zijwanden zijn gemonteerd geven extra warmte aan het dakterras. De
sfeerverlichting op het dakterras maakt het geheel helemaal af.
Woonkamer/keuken:
Sfeervolle, lichte en royale woonkamer van 3.90m hoog, voorzien van een nieuwe visgraatvloer en een schuifpui met toegang tot het
unieke dakterras. Het dakterras, waar u geniet van rust, is voorzien van een elektrisch zonnescherm. De keuken is bestaat uit een
kookeiland, moderne keukeninrichting met alle inbouwapparatuur, te weten inductiekookplaat, afzuigkap, oven, aparte magnetron,
koelkast, vriezer en vaatwasser.
Slaapkamer (2x):
Het appartement beschikt over 2 slaapkamers van beide +/- 11 m². Net als in het hele appartement ligt hier een visgraatvloer met
vloerverwarming De slaapkamers hebben beide veel lichtinval door de grote raampartij. De slaapkamers zijn te bereiken vanuit de
centrale hal.
Badkamer:

Volledig nieuwe badkamer, met inloop douche en en moderne wasbak. De badkamer is te bereiken vanuit de centrale hal.
Toilet:
Nieuw, apart toiletruimte welke is te bereiken vanuit de centrale hal.
Installatieruimte:
Deze ruimte bevat de cv installatie en plek om een wasmachine en droger naast elkaar neer te zetten. Daarnaast biedt deze ruimte
nog plaats voor opslag.
Berging:
Middels een vlizotrap in de centrale hal is de ruime berging te bereiken boven de twee slaapkamers. Deze berging heeft een
oppervlakte van +/- 22m².
Parkeergarage:
- optie tot huren parkeerplek in garage +/- 50/maand
- optie tot koper parkeerplek + berging
Begane grond:
Afgesloten entree met videofoon, hal met brievenbussen, lift en trapopgang.

