Kasteel Bleienbeekstraat 15-B, Maastricht

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 140.000 k.k.

Aangeboden sinds

11-01-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

ja

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

1248m2

Breedte

78m

Diepte

16m

Ligging
Ligging

aan drukke weg, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Gebouw

Woontype 3

Portiekflat

Bouwjaar

1964

Raamwerk

kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

72m2

Inhoud

220m3

Energie
Verwarming

blokverwarming

Type warm water

geiser eigendom

Beglazing

dubbel

Type isolatie
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Plattegrond

Omschrijving
Appartement op de tweede verdieping van een leuk appartementencomplex in de wijk Nazareth. Appartement met 2 slaapkamers en
ruime woonkamer voorzien van balkon aan de achterzijde.
Ligging aan de rand van de wijk Nazareth en aan de boorden van de groene loper. Vlakbij Geusselt plein waardoor u snel op de
snelweg A2 bent. Alle dagelijkse voorzieningen, waaronder winkels en scholen zijn in de directe omgeving op loopafstand te bereiken.
Ook het stadscentrum van Maastricht is op loop/fietsafstand te bereiken.
Indeling:
Begane grond:
- Berging
Appartement:
- Portiek en trappenhuis
- Hal (ca 2.6 x 1.9 m.)
- Woonkamer (ca. 32 m2) met laminaat vloer, toegang tot balkon en radiatorombouw
- Dichte keuken met wandkast en apparatuur zoals vaatwasser, combi-oven en koelkast. Toegang tot balkon en badkamer.
- Badkamer met douche, vaste wastafel en wasmachine aansluiting
- Apart toilet in de hal
- Slaapkamer 1 (ca. 4 x 2.80 m.) met radiatorombouw
- Slaapkamer 2 (ca. 3.25 x 2.30 m.) met wandkast
Het appartement is aan de achterzijde voorzien van kunststof kozijnen en deuren met dubbele beglazing. De voorzijde van het
appartement is voorzien van dubbele beglazing middels voorschuiframen.
Bijzonderheden:
- Hoekappartement met extra raam aan de zijkant
- Centrale fietsenberging
- Servicekosten € 220,- per maand incl. voorschot blokverwarming, huur CV-installatie, water, opstalverzekering, groot onderhoud en
schoonmaakkosten gezamenlijke ruimtes
- Teruglevering stroom door CV-installatie
- Balkon aan achterzijde appartement
- Voldoende parkeerplaatsen achter complex
- Grote gemeenschappelijke tuin aan de voorzijde
Ter bescherming van de belangen van zowel koper als verkoper, wordt uitdrukkelijk gesteld dat een koopovereenkomst met
betrekking tot deze onroerende zaak eerst dan tot stand komt nadat koper en verkoper de koopovereenkomst hebben getekend
(“schriftelijkheidsvereiste”).

De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) ontbindende voorwaarden (bv. Financiering) is in de regel 4 tot 6
weken na het sluiten van de mondelinge wilsovereenkomst.
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze 2 weken ná het vervallen van de ontbindende
voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te
raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud.

