TE KOOP

STERKENBURG 7

ALPHEN AAN DEN RIJN
VRAAGPRIJS € 275.000 K.K.

KENMERKEN

Omschrijving

Overdracht
Vraagprijs

€ 275.000 kosten koper

Status

Beschikbaar

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Soort woonhuis

Eengezinswoning, tussenwoning

Bouwvorm

Bestaande bouw

Bouwjaar

1978

Soort dak

Zadeldak bedekt met dakpannen

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte

109 m²

Externe bergruimte

8 m²

Perceeloppervlakte

66 m²

Inhoud

368 m³

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1 badkamer en 2 aparte toiletten

Badkamervoorzieningen

Douche

Aantal woonlagen

2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen

Dakraam, glasvezelkabel, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie en TV kabel

Energie
Energielabel

C

Isolatie

Dubbel glas en volledig geïsoleerd

Verwarming

c.v.-ketel

Warm water

c.v.-ketel

C.v.-ketel

Nefit Proline (gas gestookt combiketel uit 2009, Eigendom)

Buitenruimte
Ligging

In woonwijk

Tuin

Zonneterras

Zonneterras

13 m² (4,4 meter diep en 3 meter breed)

Bent u op zoek naar een terras-tuin-woning die de ruimte biedt van een eengezinswoning en de gemakken van
een appartement? Kom dan eens binnenkijken aan de Sterkenburg 7 in Alphen aan den Rijn.
Deze unieke woning maakt deel uit van het zogeheten "Arenaplan", ontworpen door architect Carel Weeber. De
woonwijk is opgesteld in een kwartcirkel met vijf parallellen ringen, elk met een ander woningtype. De woning is
gunstig gelegen ten opzichte van twee winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen. Voorzieningen voor
openbaar vervoer bevinden zich op loopafstand. Ook diverse scholen en kinderdagverblijven zijn in de wijk
gevestigd. Via de N207 of N11 bent u binnen 30 minuten bij de groten steden als Amsterdam, Leiden, Den Haag
of Utrecht. Een directe busverbinding naar Schiphol bevindt zich eveneens nabij.
Indeling:
Straatniveau, parkeren:
Onder de tuin-terras-woningen bevinden zich parkeerplaatsen, garages en bergingen. Het onderhoud aan deze
openbare ruimten wordt uitgevoerd namens de vereniging en de bewoners zelf. Recent zijn alle wanden
gereinigd en opnieuw geschilderd. De ruime berging beschikt over een vliering en is geschikt voor het plaatsen
van bijvoorbeeld een motorfiets. Via een trap bereikt u de wandelpromenade waarvandaan de woningen
bereikbaar zijn.
Woonverdieping:
Via een trap bereikt u de entree van deze woning. Via de hal met een garderobe betreedt u de woonkamer. De
woonkamer is geheel voorzien van een fraaie laminaatvloer. De woonkamer beschikt over strakke wanden en
een sfeervolle open haard. Via de schuifpui kunt u het zonnige terras betreden. Op dit terras kunt u heerlijk uit
de wind en in de zon zitten en genieten van uw privacy.
De nette open keuken, gelegen aan de achterzijde van de woning, is opgesteld in een L-vormige opstelling en is
uitgevoerd met crème kleurige kastfront en een donker blauw gemêleerd natuur stenen werkblad. De keuken is
verder voorzien van een ingebouwde koel-/vriescombinatie, apothekerskast, oven, 4 pits gaskookplaat,
afzuigkap, vaatwasser en close-in boiler.
1e verdieping:
Via de ruime overloop heeft u toegang tot twee ruime slaapkamers, de badkamer en het separate toilet. De
gehele verdieping is voorzien van een nette laminaatvloer. Beide slaapkamers beschikken over een dakkapel
met veel lichtinval.
De badkamer is volledig betegeld in zwart/witte kleurstelling met een sierbies. De badkamer beschikt over een
douchecabine, designradiator en wastafel. De glazen bouwstenen in de achtergevel van de woning zorgen voor
een speels lichtinval.
Zolderverdieping:
De zolderverdieping beschikt over nog eens twee slaapkamers en een technische ruimte. In de technische
ruimte vindt u de aansluiting voor de wasmachine-/droger, opstelling van de CV-combiketel (Nefit Proline 2009),
mechanische ventilatie unit.
De kleinste kamer van de vier slaapkamers, is gebruik als inloopkast. Echter, deze kamer kan ook dienen als
kinderkamer. Beide slaapkamers zijn voorzien van Velux dakramen met geïntegreerde luxaflex en uitwendige
zonnewering. Daarnaast heeft één slaapkamer een eigen wastafel.
Deze aanbieding is vrijblijvend en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
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Makelaars aan Zee (gevestigd in Noordwijk) is een full-servicedienstverlener op het gebied van woning- en
bedrijfsmakelaardij, beleggingen, beheer en taxaties in de regio Duin- en Bollenstreek, Den Haag,
Haarlemmermeer en Leiden.
Wij begeleiden onze klanten – particulieren, (particuliere)beleggers en eigenaar-/gebruikers, van klein tot groot –
bij het beheren, verkopen, kopen, verhuren en huren van uiteenlopend vastgoed; van woningen, bedrijfsruimten
en kantoren tot winkels en bouwkavels.
Onze makelaars zijn volledig op de hoogte van alle actualiteiten, wet- en regelgeving, ontwikkelingen en trends in
de vastgoedsector. Daarnaast maken wij gebruik van de meest moderne marketingtools en technieken om uw
object(en) zo goed mogelijk te presenteren in de markt.
Wilt u meer over ons weten? Bel of e-mail ons.
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LOCATIE OP DE KAART

INTERESSE IN DEZE WONING?

NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
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