JAGERSDREEF 121, DRIEBERGENRIJSENBURG

Bouwjaar: 1970 | Oppervlakte: 66 m² | Kamers: 3 | Slaapkamers: 2 | Badkamers: 1

Geachte mevrouw, meneer,
Heiko Gorter Makelaars en de verkopers van deze woning willen u hartelijk danken
voor de getoonde belangstelling voor deze prachtige woning. Wij kunnen ons goed
voorstellen dat u na het bezichtigen van deze woning en het lezen van deze met zorg
samengestelde verkoopbrochure nog tal van vragen heeft. Aarzelt u dan niet om met
ons kantoor contact op te nemen; wij staan graag tot uw dienst! Zelfs wanneer u graag
nog een tweede of derde keer wilt komen kijken hoeft u zich niet bezwaard te voelen,
het is ons werk. Deze verkoopbrochure is door ons kantoor met veel aandacht
samengesteld op basis van onze persoonlijke opname van de woning alsmede de
door de verkopers beschikbaar gestelde informatie.
Graag willen wij u er op attenderen dat u als koper ook een onderzoekplicht heeft,
daarom willen wij u adviseren om u bij de aankooponderhandelingen te laten bijstaan
door een ervaren makelaar; per slot van rekening gaat het om uw meest kostbare bezit
en de grootste uitgave die u in uw leven doet! Mocht u na het bezichtigen geen
verdere interesse hebben dan zouden wij dit graag even van u horen. Per slot van
rekening doen de verkopers veel moeite om hun woning zo aantrekkelijk mogelijk aan
u te presenteren, daarom zijn zij uiteindelijk ook erg benieuwd naar uw reactie. Wij
wensen u veel leesplezier!
Met hartelijke groet,
Heiko Gorter Makelaars
Heiko F. Gorter
Beëdigd makelaar & taxateur o.g.

Jagersdreef 121, Driebergenrijsenburg
Op de eerste woonlaag van een kleinschalig appartementencomplex gelegen prachtig
afgewerkt drie kamer-appartement met balkon, twee slaapkamers, een berging in de
onderbouw en voldoende parkeergelegenheid.
Het appartement is uitstekend onderhouden, luxe afgewerkt, centraal gelegen in een
groene omgeving vlakbij winkelcentrum De Sluis en sportpark Hoenderdaal, een
basisschool, het station Driebergen-Zeist en de uitvalswegen.
Indeling
een centrale hal met intercominstallatie, brievenbussen en trappenhuis.
Indeling appartement:
entree, tochtportaal met meterkast en garderoberuimte, hal die toegang geeft tot alle
vertrekken.
De woonkamer heeft een prachtig uitzicht op bomen is voorzien van kunststof kozijnen
met dubbele beglazing. Op de vloer in de woonkamer en de slaapkamers is gekozen
voor een laminaat in lichte eikenkleur. Een deur geeft toegang tot het op het
zuidwesten gelegen balkon. De luxe ingerichte ruime keuken heeft een vijf pits
gaskookplaat met oven, afzuigkap, koel- vriescombinatie en vaatwasser. De
aansluiting voor de wasmachine bevindt zich tevens in de keuken en is netjes achter
een keukenblok weggewerkt. Het appartement heeft twee slaapkamers. Oorspronkelijk
was er één grotere slaapkamer. Desgewenst is dit eenvoudig weer terug te brengen
naar één grote kamer.
De comfortabele badkamer is fraai afgewerkt en heeft een douche, wastafelmeubel
met spiegel en een toilet. Er is een boiler voor warm water in de badkamer met een
capaciteit van liter.
Balkon:
Zonnig, op het zuidwesten gelegen balkon dat zowel vanuit de woonkamer als de
hoofdslaapkamer bereikbaar is.
Berging:
Privé berging op de begane grond.
Parkeren:
Uitstekende parkeermogelijkheden op het voor het complex gelegen parkeerterrein.
Vereniging van Eigenaren
Door de aankoop van een appartementsrecht wordt u automatisch lid van de
Verenging van Eigenaren. De servicekosten bedragen momenteel € 192,- per maand.
Inbegrepen in de servicekosten is onder meer de opstalverzekering, groot- en klein

onderhoud, onderhoud tuin, schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten,
glasbewassing, beheer- en vergaderkosten alsmede een voorschot op de stookkosten.
De Vereniging van Eigenaren functioneert goed en is financieel gezond. Alle relevante
informatie aangaande de Vereniging van Eigenaren is op aanvraag beschikbaar.
Bijzonderheden
• bouwjaar 1970 doch in 2018 intern compleet gerenoveerd;
• de gebruiksoppervlakte exclusief het balkon en de berging is 66 m²;
• uitstekend onderhouden en strak afgewerkt. Alle wanden zijn strak gestuukt en alle
verwarmingsbuizen zijn weggewerkt;
• de woonkamer en de slaapkamers zijn voorzien van een radiatorombouw;
• vrijwel geheel voorzien van dubbel glas;
• warm water d.m.v. elektrische huurboiler;
• verwarming collectief geregeld d.m.v. blokverwarming
• servicekosten per maand € 192,30 (inclusief voorschot verwarming);
• oplevering in overleg, maar kan desgewenst snel.

Kenmerken
Overdracht
Servicekosten

€192,30

Status

Verkocht

Aanvaarding

In overleg

Bouwvorm
Soort object

Appartement

Bouwjaar

1970

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging en in
bosrijke omgeving

Indeling
Woonoppervlakte

66 m²

Overige inpandige ruimte

6 m²

Inhoud

209 m³

Aantal kamers

3

Aantal slaapkamers

2

Aantal badkamers

1

Aantal woonlagen

1 woonlaag

Gelegen op

2

Balkon

Ja

Energie
Isolatie

Dubbel glas

Warmwater

Elektrische boiler huur

Verwarming

Blokverwarming

Buitenruimte
Tuin

Geen tuin

Bergruimte
Schuur / Berging
Parkeergelegenheid

Box

Parkeerfaciliteiten

Openbaar parkeren

Dak
Soort dak

Bitumineuze dakbedekking

Overig
Permanente bewoning

Ja

Onderhoud binnen

Uitstekend

Onderhoud buiten

Goed

Huidig gebruik

Woonruimte

Huidige bestemming

Woonruimte

Voorzieningen
Voorzieningen

Tv kabel en buitenzonwering

Kadastrale gegevens
Gemeente

Driebergen-rijsenburg

Sectie

C

Perceelnummer

4196

Omvang

8/192

Aandeel

Appartementsrecht of complex

Eigendomssituatie

Volle eigendom

Gemeente

Driebergen-rijsenburg

Sectie

C

Perceelnummer

4196

Omvang

1/192

Aandeel

Appartementsrecht of complex

Eigendomssituatie

Volle eigendom

Enthousiast geworden?
Dat kunnen wij ons goed voorstellen!
Serieuze geinteresseerden verstrekken wij graag aanvullende informatie of nodigen wij uit voor een bezichtiging.
Bel 0343-700222 of bezoek onze website voor meer woningaanbod.

