
Bagijnenwaard 24
2716 XA Zoetermeer
Portiekflat, 2 kamers, 57m²

Vraagprijs € 140.000 k.k.

TE KOOP



Prijs € 140.000 k.k.

Postcode 2716 XA

Ligging Aan rustige weg, In woonwijk

Woningtype Portiekflat

Garage Garage, CarportParkeerplaats

Woonruimte 57m²

Inhoud 145m³

Kamers 2

Oplevering per direct

Woontype Bestaande bouw

Stad Zoetermeer

Adres Bagijnenwaard 24

Bouwjaar 1972

KENMERKEN



Een leuk 2-kamer appartement gelegen op de 4e etage, met woonkamer, zonnig en breed balkon (west), grote
slaapkamer, een berging in de onderbouw en een overdekte (afsluitbare) parkeerplaats aan de voorzijde van het
gebouw. De woning is met lift bereikbaar en gesitueerd nabij het Winkelcentrum Meerzicht, Randstadrail station
Meerzicht, en diverse uitvalswegen.

Indeling:
Een centrale entree op de begane grond, afgesloten hal met intercom, lift of trappen naar de woonetages en
bergingen.

4e etage:
Entree, hal met intercom, meterkast en keurig toilet met handwasbakje. Een woonkamer met goede lichtinval en
deur naar het zonnige, zit- en zeembalkon op west en toegang tot de eenvoudig gemoderniseerde keuken,
voorzien van twee werkbladen, boven- en onderkasten met blauwe fronten, witte wandbetegeling en de
opstelplaats voor de wasmachine.
Vanuit de woonkamer zijn er dubbele openslaande deuren naar de naastgelegen, ruime slaapkamer met wastafel
en doorloop naar de badkamer met een kunststof ligbad en de opstelplaats van de elektrische boiler (huur) in kast.

Afmetingen (circa):
- woonkamer 4.60 x 5.00 m
- keuken 2.20 x 2.60 m
- slaapkamer 3.65 x 4.60 m
- badkamer 1.85 x 2.20 m

Bijzonderheden:
- bouwjaar 1972
- woonoppervlakte ca 57 m2
- eigen berging in de onderbouw
- eigen (afsluitbare) overdekte parkeerplaats
- Vereniging van Eigenaars, bijdrage € 165,95, inclusief voorschot stoken/water
- oplevering per direct mogelijk

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.

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
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koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.
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