Verkoopbrochure
Parklaan 55b, Horst

Welkom!
Voor u ligt de verkoopbrochure van het prachtige appartement aan het
Parklaan 55b in Horst.
Met deze brochure proberen wij u een zo compleet mogelijk beeld te
geven van het appartement met behulp van een professionele
fotorapportage.
Heeft u belangstelling voor deze woning? Neem dan contact met ons op
dan plannen we graag een bezichtiging in.
Telefoon: 077-260 00 00 of mail naar info@startpuntwonen.nl

Gratis waardebepaling
Speelt u met de gedachte om te verhuizen of om te gaan
verbouwen? Dan is het belangrijk dat u alle uitgangspunten goed op
een rijtje zet.
Bij ons kunt u terecht voor een gratis waarde advies.
Wij komen dan graag bij u langs om uw wensen te bespreken. Tevens
zullen we uitleggen wat u van ons mag verwachten als u de woning
via ons verkoopt.
Naast een reële verkoopprijs is het natuurlijk ook belangrijk om te
kijken wat uw financiële mogelijkheden zijn.
De collega’s van Echt Hypotheek Advies staan dan ook graag voor u
klaar. In een geheel vrijblijvend en kosteloos gesprek zullen ze met u
uw mogelijkheden verder bespreken.

Uitzicht vanaf balkonzijde appartement

Duurzaam, luxe en modern appartement nabij het centrum van Horst. Ruim 80 m²
woonoppervlakte, luxe keuken en 2 slaapkamers, overdekte berging en eigen parkeerplaats
maakt dit complex een fantastische plek om te wonen.

Kenmerken en
specificaties
Type

Appartement

Woonopp.

ca. 80 m²

Bouwjaar

2019

Energielabel

A

Aantal slaapkamers: 2

Vraagprijs:

€ 350.000,- k.k.

VVE bijdrage: € 132,40

Heerlijk appartement nabij het
centrum van Horst!

Parkstaete
Het appartement bevindt zich op de tweede
verdieping in een woonblok van 9
appartementen verdeeld over drie woonlagen.
In de kelder bevindt zich de berging. Deze is
met de trap en lift bereikbaar.
De berging heeft een oppervlakte van ruim
5 m2.

De hoofdentree geeft toegang tot het
trappenhuis en de lift op de begane grond.
Daar bevindt zich ook een belpaneel met
videoverbinding en een brievenbus tableau.
Elk appartement beschikt over een eigen
parkeerplaats. Tevens is er een afsluitbare
fietsenstalling op het terrein. Hier is het
mogelijk om uw (elektrische) fiets te stallen en
op te laden.

De woning is courant ingedeeld
met praktische ruimtes en
beschikt onder andere over
een apart toilet met fonteintje,
badkamer, 2 slaapkamers,
woonkamer, keuken en een
royaal balkon.
De badkamer is geheel
betegeld en is voorzien van een
wastafelmeubel, inloopdouche
en een extra bergkast.

Slaapkamer I: 2.12 x 3.21.
Slaapkamer II: 3.43 x 3.30 met
een zeer praktische inbouwkast.
Het gehele appartement heeft
vloerverwarming en is voorzien
van een mooie PVC vloer. De
raamkozijnen zijn van
hoogwaardig kunststof met HR
++ glas.
Ook beschikt het appartement
over een airco.

De, zo goed als nieuwe, open keuken
heeft een fraaie moderne opstelling
met een luxe werkblad en een aparte
opbergkast.
De keuken is van alle gemakken
voorzien. Deze is uitgerust met
hoogwaardige inbouwapparatuur zoals
combi-oven, inductiekookplaat,
recirculatie afzuigkap, vaatwasser en
afzonderlijke koel- en diepvrieskast.
De bergkast is ca. 4 m2. In deze ruimte
bevindt zich de HR CV ketel met de
aansluitingen voor de
vloerverwarming. Tevens bevinden
zich hier de mechanische ventilatie en
aansluitingen voor het witgoed.

De woonkamer/ eetkamer van ca. 30 m²
heeft een ruimtelijke sfeer door de
royale raampartijen en het hoge plafond.
De hoge binnendeuren geven een luxe
uitstraling.
De grote raampartijen maken het een
erg lichte en prettige ruimte.
Middels de openslaande tuindeur is het
ruime balkon van ca. 10 m² bereikbaar.
Hier is het heerlijk vertoeven in de
middag en avondzon.
Het balkon is gelegen op het zuidwesten.
en is voorzien van zonwering en een
screen.

Bijzonderheden:
-

Zeer luxe appartement;

-

Energielabel A;

-

Eigen berging en parkeerplaats;

-

Bijdragen VvE € 132,40 per maand. (Incl.
gemeenschappelijke kosten, onderhoud
en servicekosten, reserveringen
grootonderhoud en vervangingen,
energiekosten gemeenschappelijke
ruimtes en opstalverzekering);

-

Op loopafstand van het gezellige centrum
en voorzieningen van Horst

Kortom in dit heerlijke appartement is het
geweldig wonen.
Heeft u belangstelling? Wij plannen graag een
bezichtiging!

PLATTEGROND

situatie

Wilhelminaplein Horst

Het pand is rustig gelegen nabij het centrum van Horst. Het appartement ligt aan
een rustige straat met tegenover de woning een speelpleintje voor jong en oud. Op
slechts een paar minuten van de woning liggen verschillende basisscholen en een
middelbare school. Daarnaast zijn de dichtstbijzijnde uitvalswegen zoals de A73 en
A67 slechts op een paar minuten afstand rijden.
Horst is een mooi dorp dat voorziet in een bloeiend en divers verenigingsleven voor
o.a. sport, muziek en seniorenontspanning. In het dorp bevinden zich verschillende
basisscholen en een middelbare school, een gemeenschapshuis. Daarnaast bent u
slechts 5 minuten lopen verwijderd van de kern Horst met een uitgebreid
winkelaanbod.

Disclaimer
Wij stellen het op prijs als u ons naar aanleiding van de brochure en bezichtiging
op de hoogte brengt van uw bevindingen zodat wij onze opdrachtgever kunnen informeren.
De gegevens en eventuele plattegronden in deze documentatie zijn zo correct mogelijk
weergegeven, opdat u zich kunt oriënteren omtrent het object. De informatie is met zorg
samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid
ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Eventuele bijgesloten tekeningen
en maten zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke situatie.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en is een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Bel
gerust voor meer informatie wij zijn u graag van dienst.

Contactgegevens
Startpunt Wonen
Kranestraat 33
5961 GX Horst
T: (077) 260 00 00
E: info@startpuntwonen.nl

