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Kenmerken

& specificaties







Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:







1993


bovenwoning


3


285 m³


111 m²


49 m²


5 m²


c.v.-ketel


muurisolatie, dubbel glas



Omschrijving
Verrassend! Wat een heerlijk appartement gelegen in het hart van de historische binnenstad van 
Kampen!




Je vindt dit sfeervolle en royale appartement op de eerste verdieping aan de Voorstraat op 
nummer 60-01 met een riant dakterras en een eigen berging op de begane grond! 




Zoals genoemd ligt dit fijne appartement centraal in de historische binnenstad van Kampen. Op 
korte loopafstand vind je een bioscoop, theater, winkelstraten, restaurants, supermarkt, het 
Stadspark en rivier de IJssel. Ook het treinstation is op loopafstand. Kampen ligt op ongeveer een 
uur trein-/autoreizen van Amsterdam Centraal Station, luchthaven Schiphol en is vanuit alle 
richtingen goed bereikbaar per auto. Je vindt de dichtstbijzijnde uitvalsweg op enkele minuten 
rijden. De auto parkeer je met een vergunning in de buurt.




Het appartementencomplex is in 1993 gesplitst in appartementen, dus prettig qua wooncomfort.




In het kort enkele kenmerken op rij:

• appartement;

• bovenwoning gelegen op de eerste verdieping;

• bouwjaar circa 1993;

• woonoppervlakte circa 111 m²;

• 2 ruime slaapkamers;

• volledig geïsoleerd; 

• verwarmd middels cv-ketel (2019);

• super ruim dakterras (circa 40 m²), gelegen op het zuiden;

• eigen berging gelegen op de begane grond;

• schilderwerk buitenzijde 20/21;

• goed onderhouden. 




De indeling is als volgt:




Begane grond: 

Entree met meterkast en trapopgang naar de eerste verdieping. 




Eerste verdieping: 

Op de eerste verdieping bevindt zich de voordeur naar het fijne appartement. Vanuit de riante hal 
heb je toegang tot het separate toilet, de badkamer, CV-kast, de bijkeuken, de beide slaapkamers, 
een provisiekast en tot de woonkamer. De woonkamer is straatgericht, licht door de grote en 
prachtige sfeervolle raampartijen. Kenmerkend voor deze kamer zijn de prachtige houten balken 
aan het plafond. 

De lichte en open keuken is aan de achterzijde van deze kamer gelegen. De 2 ruime slaapkamers 
ook met fraaie balken aan het plafond zijn te vinden aan de achterzijde van het appartement. 
Waarvan 1 slaapkamer toegang heeft tot het ruime dakterras. Het dakterras is ook te bereiken via 
de bijkeuken. In de bijkeuken bevindt zich de aansluiting voor de wasmachine, tevens is hier een 
spoelbak aanwezig.




Het dakterras van circa 40 m² is gelegen op het zuiden en voorzien van houten vlonders, een 
knusse overkapping en bakken met beplanting.




De externe berging op de begane grond is goed bereikbaar via een buitenom. 




Nieuwsgierig geworden naar dit leuke appartement? Kom snel binnenkijken en laat je verrassen 
door de ruimte! Neem vrijblijvend contact op met Mevrouw Vastgoed Makelaardij. 

Je bent van harte welkom!






























Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart
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