Blijmarkt 12L
Zwolle
€ 189.000,= k.k.

Gezamenlijke entree
Adelijk wonen in een prachtige, heerlijk rustig gelegen woonloft in het hartje centrum
van Zwolle. Dit 2-kamer appartement ligt op de 2e verdieping van een kleinschalig
appartementencomplex met de naam ‘Villa van Voorst tot Voorst’. Het appartementsgebouw
is in 2013 groots gerenoveerd en voorzien van 11 luxe woonlofts.
Op de begane grond
bevindt zich de gezamenlijke entree, vestibule met belbord en
brievenbus

en

geeft

toegang tot een lange
statige

hal

met

de

trapopgang naar de
verdiepingen. Het pand
beschikt

over

twee

trappenhuizen.

Entree
De entree van het appartement geeft toegang tot de hal, woonkamer met open keuken en
toegang tot de slaapkamer met badkamer en suite, separate toiletruimte en de vide.

Woonkamer
De woonkamer beschikt over een dakkapel die een prachtig uitzicht biedt op de
Potgietersingel en de stadsgracht.

Fraaie houten balken
geven de woonkamer een
karakteristieke sfeer.

Eetruimte

Keuken
De moderne, complete keukenopstelling beschikt over
een koelkast met vriesvak,
combi-magnetron, gaskookplaat en afzuigkap.

Vide
Vanuit de woonkamer geeft een trapje
toegang tot de vide, de vide wordt
momenteel als slaapruimte gebruikt.
Twee dakramen zorgen voor daglicht
op de vide.

Badkamer
De badkamer is betegeld met een groot
formaat tegel en is voorzien van een
douchegelegenheid, wastafel en de aansluitingen voor de wasmachine.

Slaapkamer
Vanuit de woonkamer geeft een trapje toegang tot de vide, de vide wordt momenteel als
slaapruimte gebruikt. Twee dakramen zorgen voor daglicht op de vide.

Binnentuin
De sfeervol aangelegde binnentuin van dit complex kan door alle bewoners gebruikt worden.
Vanuit de achteringang van dit appartementencomplex loop je via de Potgietersingel naar
het stadspark langs de gracht, een perfecte plek om te relaxen op mooie dagen.

Omgeving
Het appartement waar historie en moderne noviteiten
zijn samengevoegd tot een
ultieme leefomgeving heeft
eveneens een fantastische
ligging. Wanneer je de deur
uitloopt sta je midden in het
stadcentrum met Museum
de Fundatie, speciaalzaken,
boetiekjes en de stadsgracht
om de hoek.

Diverse stadsparken liggen
op loopafstand en parkeren
kan met een vergunning in
de direct omgeving van het
appartement.

Plattegrond

Plattegronden

begane grond

berging en eerste verdieping

Kenmerken

Kadastrale kaart

Bouwjaar
Woonoppervlakte
Overig inpandige ruimte
Inhoud woning
Aantal kamers

: 2013
: Circa 32m²
: Circa 2m²
: Circa 122m³
: 2 (waarvan 1 slaapkamers)

Type woning
Type parkeergelegenheid

: Appartement
: Betaald partkeren of parkeervergunning

Isolatievormen
Soort verwarming
Type / bouwjaar
Warm water installatie

: Volledig geïsoleerd
: Centrale verwarming
: Remeha Avanta / 2013
: CV-installatie

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Goed
: Goed

V.v.E. bijdrage

: Circa € 44,43 per maand

Bijzonderheden

: Rijksmonument

Bijzonderheden

: Ouderdomsclausule van toepassing

Vraagprijs

: € 189.000,-- kosten koper

Aanvaarding

: In overleg

Deze documentatie is met zorg samengesteld. Mochten er toch onvolkomenheden in voorkomen,
dan kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Indien tot koop wordt overgegaan werkt ons
kantoor met een bankgarantie/waarborgsom van 10% van de koopsom.
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