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Eiberplein 1 c, 2661 BP Bergschenhoek 

 
Vraagprijs € 350.000,- k.k. 
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Op zoek naar een ruim appartement met een lift en 2 slaapkamers nabij het centrum van Bergschenhoek?  
  
Wij bieden dit fraaie appartement aan met een ruim terras (ca. 24m2) op het zonnige zuidwesten. Dit appartement 
heeft een fantastische lichtinval en een riant terras op het zuidwesten en is per januari al te betrekken! Het complex is 
gelegen aan de rustige Zwanensingel en betreft een kleinschalig appartementengebouw van 3 bouwlagen. Het 
appartementencomplex is voorzien van een lift.  
  
Indeling  
Begane grond met bellentableau, trappenhuis en liftinstallatie.  
  
1e verdieping  
Entree, zonneterras op het zonnige zuidwesten, hal met toegang tot de royale woonkamer.  
  
De zeer ruime woonkamer is voorzien van een volledig glazen pui waardoor er veel lichtinval is. De half open keuken is 
uitgerust met diverse inbouwapparatuur waaronder een gaskookplaat, combi magnetron, afzuigkap, vaatwasser en 
een koel/vriescombinatie. Via de woonkamer heeft u toegang tot een separate hal met meterkast, cv ruimte en 
richting de 2 slaapkamers, toilet en badkamer.  
  
Slaapkamer 1 (ca. 3.87 x 3.91m) is gelegen aan de voorzijde van het complex.   
Slaapkamer 2 (ca. 2.19 x 3.58m) is gelegen aan de voorzijde van het complex.  
  
De volledig betegelde badkamer beschikt over een ruime inloopdouche, ligbad, wastafel en een 
wasmachineaansluiting.  
  
Bijzonderheden:  
- Bouwjaar 2001, woonoppervlakte ca. 114m2, inhoud 380m3.  
- Zeer ruime en lichte living met toegang tot het ruime zonneterras (ca.24m2).  
- Elektrisch bedienbaar zonnescherm aan de woonkamerzijde van het appartement.  
- Dicht gelegen bij het centrum van Bergschenhoek en gelegen in een kindvriendelijke woonwijk.  
- Volledig voorzien van dubbel glas en volledig geïsoleerd.  
- Oplevering kan per januari 2020, conform lijst roerende zaken.  
  
Wij nodigen u van harte uit om dit appartement met eigen ogen te bewonderen.  
  
Bel of e-mail DB Makelaars voor een vrijblijvende afspraak, vanzelfsprekend ook mogelijk in de avonduren en 
weekenden.  
  
Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie.  
Wij nodigen u van harte uit om deze gezellige eengezinswoning met eigen ogen te bewonderen.   
  
Bel of e-mail DB Makelaars voor een vrijblijvende afspraak, vanzelfsprekend ook mogelijk in de avonduren en 
weekenden.  
  
Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie.  
  
Toelichtingsclausule Meetinstructie:   
De woning is conform de Branchebrede Meetinstructie (BBMI) opgemeten. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
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Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.   
  
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'. 

Kenmerken 
Vraagprijs : € 350.000,00 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 380 m3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 114 m2 
Soort appartement : Portiekflat 
Bouwjaar : 2001 
Ligging : In centrum, in woonwijk 
Tuin : Zonneterras 
Hoofdtuin  Zonneterras  24 m2  
Garage : Geen garage 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Dubbel glas, Volledig geïsoleerd 
C.V.-ketel : Gas gestookt combiketel uit 2001, Eigendom 
   

Locatie 
Eiberplein 1 c  
2661 BP  BERGSCHENHOEK 
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Kadastrale kaart 
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