TE KOOP

SALVIAHOF 37
NOORDWIJK
VRAAGPRIJS € 325.000 K.K.

KENMERKEN

OMSCHRIJVING
Bent u op zoek naar een ruim en ideaal gelegen appartement voorzien van drie slaapkamers, ruime
keuken met luxe uitstraling en badkamer? Kom dan eens binnenkijken aan het Salviahof 37 in Noordwijk!

Overdracht
Vraagprijs

€ 325.000 k.k.

Aanvaarding

In overleg

Bijdrage VvE

€ 146 per maand

Bouw
Soort appartement

Portiekflat (appartement)

Bouwvorm

Bestaande bouw

Bouwjaar

1970

Specifiek

Gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak

Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte

80 m²

Gebouwgebonden buitenruimte

8 m²

Externe bergruimte

7 m²

Inhoud

268 m³

Indeling
Aantal kamers

4

Aantal badkamers

1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen

Douche en wastafel

Aantal woonlagen

4 woonlagen

Gelegen op

4e woonlaag

Voorzieningen

Tv kabel en natuurlijke ventilatie

Energie
Energielabel

C

Isolatie

Dubbel glas en volledig geïsoleerd

Verwarming en warm water

Cv-ketel

C.V.-ketel

Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A (gas gestookt
combiketel uit 2016, eigendom)

Buitenruimte
Ligging

Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht

Balkon / dakterras

Balkon aanwezig

Dit keurige en goed onderhouden 4-kamerappartement bevindt zich op de 3e en tevens bovenste
verdieping van een goed onderhouden appartementencomplex in de wijk Boerenburg. Voorzieningen voor
de dagelijkse boodschappen en een basisschool bevinden zich op loopafstand. Het appartement is
voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing. De gesloten keuken is geheel vernieuwd in 2020.
De badkamer en het toilet zijn in gescheiden ruimtes en de ruime berging vindt u op de begane grond. Zeer
actieve VvE; veel onderhoud heeft reeds plaatsgevonden. Het vernieuwen van de intercom zal medio
maart 2022 worden gerealiseerd. Tevens zal op korte termijn de gezamenlijke tuin worden opgeknapt.
Kortom een appartement waar u in de toekomst geen omkijken meer naar heeft. Hebben wij uw interesse
gewekt? Dan kunt u zich aanmelden voor een bezichtiging welke plaats zullen vinden op maandag 14 en
dinsdag 15 maart 2022.
Indeling
Begane grond:
Afgesloten centrale entree met bellentableau, brievenbussen, trappenhuis en bergingen.
3e verdieping:
Entree, hal met garderobe en meterkast, intercom, toilet, twee slaapkamers, De keuken ligt direct naast de
entree en is voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals: vaatwasser (halve lading), 4-pits gas-op-glas
kookplaat met afzuigkap, koel- vriescombinatie, combi-magnetron (45 cm.) en oven (60 cm.). De badkamer
is voorzien van een instapdouche en wastafel, alsmede aansluiting voor de wasmachine en droger. De CVinstallatie uit 2016 is keurig verwerkt in de badkamer. De toiletruimte is in 2020 vernieuwd en voorzien van
een zwevend toilet en een moderne fontein, uitgevoerd in het zwart. Vanuit de keuken is het 2e balkon op
het noorden bereikbaar. Woonkamer met toegang tot het ruime, zonnige balkon op het zuiden en toegang
tot de 3e slaapkamer.
Bijzonderheden:
- 3 slaapkamers;
- 2 balkons waarvan 1 op het zuiden;
- Energielabel C;
- Het gebouw beschikt niet over een lift;
- Het appartement is voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing;
- Actieve Vereniging van Eigenaars met een aanzienlijk reserve voor toekomstig onderhoud;
- De maandelijkse bijdrage aan de VvE bedraagt € 145,52 per maand.
- Gebruiksoppervlakte Wonen (woonoppervlakte): ca. 80 m²;
- Gebruiksoppervlakte Externe bergruimte: ca. 7 m² (berging/schuur);
- Gebruiksoppervlakte Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 8 m² (balkons);
- Oplevering kan medio augustus 2022 plaatsvinden.
Deze aanbieding is vrijblijvend en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

PLATTEGROND

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

