TE KOOP

MOELENSHOF 5
NOORDWIJK
VRAAGPRIJS € 235.000 K.K.

KENMERKEN

OMSCHRIJVING

Overdracht
Vraagprijs

€ 235.000 kosten koper

Aanvaarding

In overleg

Bijdrage VvE

€ 182 per maand

Bouw
Soort appartement

Portiekflat (appartement)

Bouwvorm

Bestaande bouw

Bouwjaar

2016

Specifiek

Gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak

Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte

39 m²

Gebouwgebonden buitenruimte

5 m²

Inhoud

138 m³

Indeling
Aantal kamers

1 kamer

Aantal badkamers

1 badkamer

Badkamervoorzieningen

Inloopdouche, toilet en wastafelmeubel

Aantal woonlagen

2 woonlagen

Gelegen op

1e woonlaag

Voorzieningen

Glasvezelkabel, natuurlijke ventilatie en TV kabel

Energie
Energielabel

C

Isolatie

Dubbel glas en volledig geïsoleerd

Verwarming

Blokverwarming

Warm water

Centrale voorziening

Buitenruimte
Ligging

Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk

Balkon / dakterras

Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Bent u op zoek naar een luxe afgewerkte parterre studio van ca 39 m² nabij het landgoed "Offem" met een
zonnige buitenruimte? Kom dan eens binnenkijken aan de Moelenshof 5 in Noordwijk! De studio in het
kleinschalige appartementencomplex "Het Ankerhof" maakt onderdeel uit van het in 2016 gerealiseerde
nieuwbouwproject "Hof van Holland". De woning is afgewerkt met o.a. een verzorgde wandafwerking, nette
vloer en een chique uitgevoerde keuken en smaakvol sanitair. Met de fiets bent u binnen 10 minuten op de
boulevard en het strand van Noordwijk, waar u kunt genieten van de zee. De ligging is zeer centraal nabij
winkels, belangrijke uitvalswegen en de sfeervolle, oude dorpskern van Noordwijk-Binnen.
Indeling:
Entree:
Gemeenschappelijke entree met bellentableau en brievenbussen. Via de opvallend verzorgde algemene
ruimte bereikt u de hoofdentree van de woning.
Woning:
Entree; luxe, ruim en praktisch ingedeelde badkamer met een wastafel, handdoekradiator, grote
inloopdouche en wandcloset. Ruime en lichte woonkamer met open keuken en diverse inbouwapparatuur
zoals een vaatwasser, inductiekookplaat, afzuigkap en combi-oven. Voldoende ruimte voor een
tweepersoonsbed, zithoek en eettafel. Deur naar zonnige en beschutte buitenruimte (zuidoosten) waardoor
u beschut zit, dankzij de hoekligging van deze woning. Grote ramen zorgen voor goede daglichttoetreding
in de woonkamer. De woning is voorzien van een collectieve verwarmingsinstallatie en
(warm)waterinstallatie. Er is een gezamenlijke berging voor fietsen aanwezig en een inpandige
gemeenschappelijk ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan opgesteld.
Bijzonderheden;
- Maandelijkse bijdrage VvE: € 102,02 per maand (exclusief voorschot aan servicekosten voor verwarming
en water € 80 per maand);
- Gemeenschappelijke ruimte voor wasmachine/wasdroger en fietsenberging;
- Ideaal gelegen t.o.v. winkels, supermarkten en uitvalswegen;
- mét zonnige buitenruimte grenzend aan de woonkamer;
- Snelle oplevering wenselijk, medio maart 2022;
- Energielabel C;
- Instapklare starterswoning.
Deze aanbieding is vrijblijvend en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

OVER ONS
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
+31 (0)71 785 48 44 | info@makelaarsaanzee.nl | www.makelaarsaanzee.nl

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.

PLATTEGROND

KADASTER

LOCATIE OP DE KAART

INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR
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