
Peter Zuidhove 33
2717 TL Zoetermeer
Galerijflat, 2 kamers, 62m²

Vraagprijs € 150.000 k.k.

TE KOOP



Prijs € 150.000 k.k.

Postcode 2717 TL

Ligging Aan rustige weg, In woonwijk

Woningtype Galerijflat

Garage Openbaar parkeren

Woonruimte 62m²

Inhoud 175m³

Kamers 2

Oplevering in overleg

Woontype Bestaande bouw

Stad Zoetermeer

Adres Peter Zuidhove 33

Bouwjaar 1981

KENMERKEN



Sfeervol en goed afgewerkt 2-kamer appartement gelegen op de 2e etage met een woonkamer met veel lichtinval,
een half-open keuken, een zonnig terras met vrij uitzicht en een slaapkamer met moderne badkamer.

Dit appartement maakt onderdeel uit van een kleinschalig appartementengebouw, dat centraal is gelegen in de
woonwijk Buytenwegh, naast het winkelcentrum Buytenwegh en in de nabijheid van het Buytenpark, scholen,
uitgebreide sportaccommodaties (o.a. voetbalvelden, tennisbanen en Snowworld), groenvoorzieningen
(speelvelden, Buytenpark en Meerpolder), buurt-wijkcentrum, openbaar vervoer (Randstadrail station Voorweg en
Buytenweg) en uitvalswegen.

Indeling:
Entreehal met brievenbussen, bellenplateau, afgesloten tussenhal met lift en trappenhuis. Het appartement is
gelegen op de 2e verdieping.

2e verdieping:
Galerij, entree, gang met toegang tot de stook/bergruimte, meterkast, toilet, slaapkamer en woonkamer.
De ruime slaapkamer is gelegen aan de voorzijde en geeft toegang tot de badkamer. De moderne badkamer is
volledig betegeld en voorzien van een ligbad, wastafel met bijpassend meubel, radiator en wasmachine aansluiting.
De gezellige woonkamer bevindt zich aan de achterzijde van de woning en geeft toegang tot het zonnige terras via
dubbel openslaande deuren.
De half open keuken is uitgevoerd in een keurig wit keukenblok in hoekopstelling met RVS spoelbak, afzuigschouw
en beschikt over veel kastruimte. In de woonkamer is een laminaat vloer gelegd, die doorloopt naar de keuken,
gang en slaapkamer.
Het terras is gelegen op het zuidwesten.

Afmetingen (circa):
- Woonkamer 5.20 x 4.65/6.20m
- Slaapkamer 3.65 x 3.20m
- Keuken 2.30 x 2.30m
- Badkamer 1.90 x 1.90m
- Terras 2.50 x 5.20m

Wetenswaardig:
- Bouwjaar 1976
- Eigen grond
- Woonoppervlakte ca. 62 m2
- Schilderwerk buitenzijde (2018)
- Toilet vernieuwd (2017)
- CV Remeha Avanta HR (2010)
- VvE bijdrage woning € 116,- per maand
- Oplevering in overleg

Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in.
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u veel tijd, geld en zorgen.

Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Zoetermeer vindt u op Funda.

OMSCHRIJVING



Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Koopovereenkomst pas rechtsgeldig na ondertekening:
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek.
Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de
koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.
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