
F.A. MOLIJNLAAN 1-11, NUNSPEET

€ 475.000 k.k.

www.famolijnlaan1-11.nl



F.A. Molijnlaan 1-11, Nunspeet

De getoonde vraagprijs is een ''biedprijs vanaf''. Verkoper neemt biedingen vanaf die prijs serieus in
overweging.

De overtreffende trap van centraal wonen is dit prachtige APPARTEMENT aan de F.A.Molijnlaan. Een heerlijk
rustig plekje in dit fraaie complex uit 2009, met echt alle voorzieningen op loopafstand. Op de eerste
verdieping staat hier 130 m² woonoppervlakte tot uw beschikking, met tevens een eigen parkeerplaats en
een berging in de onderbouw. Doordat de woning pas vanaf 2017 bewoond is, is het feitelijk een nieuw
appartement met een hoogwaardige afwerking. De rustige ligging aan de zijde van de Enkweg en het ruime
balkon wat met een glazen wand afsluitbaar is, maken het tot een heerlijk plekje. Het station, de supermarkt,
zorgplein ‘de Enk’ en het dorpscentrum zijn allemaal op zeer korte afstand bereikbaar. Het appartement is
ingedeeld met een zeer royale living met een luxe open keuken aan de galerijzijde. Verder is er nog een
inpandige berging en een tweetal slaapkamers met een nette badkamer. Het complex is op de begane grond
voorzien van een riante ontmoetingsruimte met professionele keuken en een tweetal hotelkamers zodat uw
bezoek indien gewenst daar kan overnachten. Benieuwd naar dit praktische appartement op dit centrale
plekje? Kijk alvast op de website famolijnlaan1-11.nl voor meer informatie en maak via ons kantoor een
afspraak voor een bezichtiging: 0341-217454

Bouwkundige informatie:
Het complex is gebouwd in 2008/2009 op traditionele wijze en volledig geïsoleerd. Hardhouten kozijnen met
dubbele HR++ beglazing. Voor de verwarming en het warm water is er een cv-combiketel aanwezig (Nefit
2019). Tevens is er mechanische ventilatie aanwezig.

Indeling:
Bij binnenkomst treft u allereerst een ruime entree met een L-vormige gang, toilet en de meterkast. Vanuit de
gang is er tevens toegang tot de wasruimte. Hier is de cv installatie en tevens de aansluiting voor het was
apparatuur. Vervolgens is er toegang tot de hoogwaardig afgewerkte woonkeuken. De luxe woonkeuken met
kookeiland is voorzien van inbouwapparatuur waaronder een inductiekookplaat, design afzuigkap, koelkast,
oven en magnetron. De woonkamer is voorzien van een fraaie pvc vloer. Aan de voorzijde is er toegang tot
het riante balkon aan de voorzijde, wat middels een glazen wand af te sluiten is om zodoende uit de wind te
kunnen genieten. Vanuit de gang zijn vervolgens beide slaapkamers te bereiken. De badkamer is vanuit de
ouderslaapkamer, maar ook de hal bereikbaar. De nette en ruime badkamer is neutraal en eigentijds
afgewerkt met een ruime inloopdouche, toilet en wastafelmeubel met dubbele wastafel.

Berging:
In de kelder van het complex is een eigen fietsenberging en een eigen parkeerplaats. De kelder is afgesloten
en is bereikbaar vanaf de Enkweg-zijde.

Vereniging van Eigenaren/overige ruimte:
Er is een actieve Vereniging van Eigenaren. Zo is in 2020 het complex nog geheel geschilderd aan de
buitenzijde. De maandelijkse bijdrage betreft € 310,79
Op de begane grond van het complex is er nog een grote gemeenschappelijke ruimte die gebruikt kan
worden door de bewoners van het complex voor ontmoeting/ontspanning en indien gewenst gehuurd kan
worden voor bijvoorbeeld het vieren van privé aangelegenheden. Er is tevens een professionele keuken
aanwezig.
In het atrium van het complex is tevens nog een toiletgroep aanwezig, alsmede een tweetal hotelkamers met
eigen badkamer. U kunt daardoor uw gasten dus ook laten logeren in deze kamers, die uitsluitend ter
beschikking staan voor gasten van de bewoners uit het complex.

Kenmerken:



Inhoud appartement: 426 m³
Woonoppervlakte: 130 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 13 m²
Externe bergruimte: 7 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 475.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 310,79 per maand

Bouw

Soort appartement Bovenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2009

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 130 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 13 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Inhoud 426 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche, 1 toilet en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Voorzieningen Lift, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie,
vloerisolatie en volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2019, eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet B 8487
Omvang Appartementsrecht of complex



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in centrum
Tuin Geen tuin

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Parkeergarage

Garage

Soort garage Parkeerkelder

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 310,79)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja

F.A. Molijnlaan 1-11
Nunspeet



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Plattegrond





Lijst van zaken













Vragenlijst
























