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Woonoppervlakte 62 m²
Perceeloppervlakte 0 m²

INhoud 189 m³
Bouwjaar 1958

Vraagprijs € 179.500,-



OMSCHRIJVING
Pak je kans, starters opgelet!




Op zoek naar een licht en praktisch ingedeeld 
appartement met 2 slaapkamers op een super leuke 
plek? Kom dan snel kijken.




Hier kun je wonen op een zeer leuke locatie, dicht bij de 
winkelcentra in Selwerd en Paddepoel. 

Tevens loop je zo via de Moesstraat of de gezellige 
Kerklaan naar het Noorderplantsoen en de binnenstad. 

De ligging is ideaal tussen het Zernike en het 
stadscentrum in en het Noorderstation is op steenworp 
afstand!




Het appartement is gelegen op de eerste woonlaag met 
een balkon aan de voorzijde en een balkon aan de 
achterzijde. Ideaal om in de zomer lekker te zitten onder 
het genot van een drankje.




Indeling:

Afgesloten portiek met trapje naar beneden waar een 
zeer ruime berging is van ca. 10m2.

Met een paar treetjes naar boven kom je op de eerste 
woonlaag waar...

Entree appartement, hal, meterkast, toiletruimte.

De woonkamer is een heerlijke lichte en ruime 
doorzonkamer, voorheen verdeeld in een kamer van 11 
en ruim 18 m2, nu een grote ruimte van bijna 30m2 met 
veel lichtinval. Doordat deze etage circa 1,5 meter hoog 
is gelegen ten opzichte van de straat heb je een leuk 
zicht naar buiten en niet meteen inkijk. Er is een deur 
naar het balkon aan de voorzijde vanaf waar een 
levendig uitzicht.




Er zijn twee goede slaapkamers van 8 en 6m2

De keuken is gesloten met prima inrichting en enige 
inbouwapparatuur. De bergkast biedt veel praktische 
opslagruimte en hier zit tevens de cv ketel. Ook is er 
vanuit de keuken een balkon aan de achterzijde 
bereikbaar. 

De badkamer is eenvoudig met prima formaat en er is 
een wastafel en een douche.




De woning verdient een beetje TLC, maar dan heb je 
wel een prachtig appartement op een super plek!

















Bijzonderheden:

- Geen verhuur aan derden, wel eigen bewoning en 
eerste graads, niet kamergewijs

- Actieve vve: €105,78 per maand

- Geheel dubbelglas

- Cv ketel 2020 eigendom.

- Grote berging

- Eenvoudige afwerking en voorzieningen

- Woonoppervlak 62m2





















Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



belangrijke informatie
1. Koopakte


Conform NVM-model.




 2. Kosten koper


De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht voortvloeien zijn 
voor rekening van koper.





 3. Notaris


Ter keuze kopende partij (tenzij anders vermeld).




 4. Waarborgsom/ bankgarantie


Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van kopende partij verlangt verkoper van koper, indien de 
overdracht later dan 12 weken na datum overeenkomst plaatsvindt, een waarborgsom of bankgarantie, groot 10% 
van de koopsom, welke binnen 2 weken na overeenstemming in handen van de notaris of diens bank- of 
girorekening wordt gestort. Indien er een voorbehoud voor financiering is gemaakt bedraagt deze termijn 6 
weken.





 5. Bedenktijd


Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen na de ter handstelling van (een kopie van) de door verkoper 
en koper getekende koopakte het recht de koopovereenkomst te ontbinden.




* Consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.





 6. Financiering


Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor financiering voor 
een periode van 4 weken na overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden 
overeengekomen.





 7. Ouderdomsclausule (bij woningen ouder dan 30 jaar)


Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat deze woning meer dan 30 jaar oud is, wat inhoudt dat de eisen die aan 
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere woningen. Tenzij de verkoper de 
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en 
gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht 
niet belemmerend te werken op in artikel 5.3 omschreven gebruik.





 8. Loden leidingen


De norm voor de toegestane hoeveelheid lood in drinkwater in de EG Drinkwaterrichtlijn is aangescherpt. De 
Nederlandse wetgeving heeft deze aanscherping overgenomen. VROM streeft ernaar voor 2006 alle loden 
waterleidingen in Nederland te laten vervangen. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van 
loden drinkwaterleidingen in de woning.





 9. Oplevering


In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voor 
zover bij de verkopende partij niet bekend), heersende/ lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij 
van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.





 10. Baten en lasten


Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van 
splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van 
notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.



11. Inschrijving


Koper heeft het recht de koopakte op zijn kosten door de notaris te laten inschrijven in de openbare registers. 
Inschrijving beschermt koper onder meer tegen latere vervreemding of bezwaringen, een na inschrijving 
ingeschreven beslag en een na de dag van inschrijving uitgesproken faillissement, surseance of 
schuldsaneringsregeling.





 12. Identiteit partijen


Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij

zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.





 13. Plattegronden


Aan eventueel bijgevoegde plattegronden/ tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
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