
TREUBSTRAAT 131, NUNSPEET

€ 245.000 k.k.

www.treubstraat131.nl



Treubstraat 131, Nunspeet

Op zoek naar een instapklaar appartement? Zoek dan niet verder! Wij mogen u een keurig onderhouden
TWEE (VOORHEEN DRIE-) KAMER-APPARTEMENT aanbieden. In een groene woonomgeving, aan de rand
van Nunspeet is rond 1974 een kleinschalig appartementengebouw gerealiseerd. U bevindt zich hier op korte
afstand van de voorzieningen zoals het winkelcentrum “De Binnenhof” maar ook nabij de bossen en diverse
andere (sport)voorzieningen. Het appartement is fraai en modern afgewerkt met een nette afwerking van
wanden, plafonds en vloeren. De totale woonoppervlakte bedraagt ca. 70 m². Het woongedeelte is praktisch
ingedeeld met een ruime woonkamer, eetkamer en open keuken. Door de indeling voelt het niet alleen
ruimtelijk maar is er ook heel veel lichtinval. De keuken is rond 2019 nog vernieuwd met een luxe en
eigentijdse keukenopstelling. Aan de achterzijde is er een eetgedeelte gerealiseerd met ruimte voor een
werkplek. Naast de woonruimte is er nog een ruime slaapkamer en een badkamer. De badkamer is ook
neutraal afgewerkt. Het balkon is vanuit de woonkamer te bereiken, en is gelegen op het zuiden. Vanaf het
balkon is er nog een verrassend vrij uitzicht maar dit moet u in de werkelijkheid komen ervaren. Praktisch is
dat er op de begane grond nog een eigen (fietsen)berging is. Voor meer informatie of voor het inplannen van
een bezichtiging belt u ons kantoor via 0341-217454.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
Het appartementengebouw is gebouwd rond 1974. Het geheel is opgetrokken in steen met spouwmuren en
betonnen tussenvloeren. De kozijnen zijn uitgevoerd in hout met dubbele beglazing. Recentelijk is het platte
dak van het gebouwd vernieuwd en is er isolatie aangebracht. Voor de verwarming wordt er gebruik gemaakt
van blokverwarming. Voor het warme water is er een elektrische boiler. Energielabel D.

INDELING
Middels een gedeeld trappenhuis met enkele andere appartementen bereikt u de voordeur. Bij binnenkomst
in het appartement komt u allereerst in de hal. Vanuit de hal is er toegang tot de badkamer (toilet) en de
woonkamer. De zithoek is aan de voorzijde gelegen, met daar ook de toegang naar het balkon. Het
eetgedeelte, met nog ruimte voor een werkplek, is aan de achterzijde gelegen. Hier is tevens een grote
raampartij met uitzicht over de Oosteinderweg. Midden tussen het zit- en eetgedeelte treft u de keuken. De
keuken is geplaatst in een moderne hoekopstelling en is voorzien van diverse inbouwapparatuur, waaronder
een koelkast, combi-oven, vaatwasser, gaskookplaat en een spoelbak. Vanuit een
tussenportaal/tussenkamer bereikt u de slaapkamer. Deze beschikt over inbouwkasten en tevens over een
grote raampartij. Ook vanuit dit tussenportaal is de badkamer te bereiken. De badkamer is neutraal
afgewerkt en beschikt over een toilet, vaste wastafel met meubel, een inloopdouche en de aansluitingen voor
de wasapparatuur.

Balkon:
Het balkon is aan de voorzijde gelegen met een ligging op het zuiden. Ca. 4 m² groot.

Berging:
Op de begane grond is er een eigen stenen berging. Deze is afsluitbaar en beschikt over elektra.

Bijzonderheden:
- Er is een actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren. De maandelijkse bijdrage is € 136,- plus € 50,- voor
blokverwarming.

Kenmerken:
Woonoppervlakte: 69,7 m²
Externe bergruimte: 4 m²
Balkon: 4 m²



Inhoud: 228 ca. m³



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 245.000 k.k.
Servicekosten € 186.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1974
Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 70 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 4 m2

Externe Bergruimte 4 m2

Inhoud 228 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet, 1 wasmachineaansluiting en
1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet D 2175
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Nee
Jaarlijkse vergadering Nee
Periodieke bijdrage Nee
Reservefonds aanwezig Nee
Onderhoudsplan Nee
Opstalverzekering Nee
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Plattegrond





Meetrapport





Lijst van zaken











Vragenlijst






















