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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

2008


portiekflat


3


245 m³


86 m²


4 m²


4 m²


5 m²


c.v.-ketel


dakisolatie, volledig geisoleerd


A



Omschrijving




Wil je wonen op loopafstand van de gezellige en historische binnenstad van Kampen? Dat kan nu!

Dit ruime appartement op steenworp afstand van de binnenstad is beschikbaar! 




Het appartement kenmerkt zich door zijn praktische indeling, grote raampartijen en voldoende 
opbergruimte door middel van een inpandige berging. Het appartement heeft ook aan de 
achterzijde een aparte berging, ideaal voor je fiets en of andere zaken. Het appartement ligt aan 
een doorgaande weg maar door zijn jonge bouwjaar heb je geen last van geluidshinder. 




Enkele kenmerken op een rij:

• appartement;

• woonoppervlakte circa 86 m²;

• 2 slaapkamers;

• separaat toilet;

• moderne badkamer;

• inpandige berging;

• tweede berging op de begane grond;

• zonnig balkon;

• energielabel A.




De indeling is als volgt:




Entree: 

Middels de entree van het appartementencomplex kom je in de ruime portiek, via een vaste trap 
naar boven loop je rechtstreeks tegen het appartement aan. Bezoekers kunnen zich aanmelden via 
de intercom. De intercom is vanuit het appartement te bedienen. 




Indeling appartement:

Via de hal heb je toegang tot het separate toilet, de meterkast, de woonkamer, een inpandige 
berging, de badkamer en twee slaapkamers. 




De woonkamer is straatgericht en door de grote raampartijen heb je veel lichtinval. De 
woonkamer loopt over in de open keuken met bar. De keuken is voorzien van een wasbak, 
koelkast, vaatwasser en inductie kookplaat met afzuigkap. 




In de inpandige berging bevinden zich de wasmachine en droger aansluitingen, de CV-ketel en de 
MV-box. 




De badkamer is volledig betegeld en is voorzien van een ruime inloopdouche, een design radiator 
en wastafel met meubel. 




De ouder slaapkamer is ruim met een praktische nis waar een grote garderobekast in past. De 
andere slaapkamer heeft een loopdeur die je toegang geeft tot het zonnige balkon.




Berging:

Op de begane grond achter het appartementencomplex staat nog een berging welke onderdeel is 
van het appartement.




Ben je inmiddels enthousiast geworden? En wil je graag even binnenkijken bij dit mooie 
appartement? Bel of mail ons kantoor en we plannen graag een bezichtiging met je in!





























Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart
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