Vijfhoek 6
Zwolle
€ 235.000,= k.k.

Entree
Op een mooie locatie in het hart van de binnenstad van Zwolle, ligt deze bijzondere, speelse
tussenwoning.
Op de begane grond bevindt zich de entree, hal met meterkast en toegang de toiletruimte
en woonkamer met open keuken.

Woonkamer
De leefruimte beneden bestaat uit een woonkamer met een open keuken. Deze ruimte
loopt door vanaf de voorgevel tot de achtergevel waardoor er van twee zijden daglicht in
de woonkamer valt. Hierdoor is de ruimte heerlijk licht.

Woonkamer
Vanuit de woonkamer is er een trap naar
de 1e verdieping.

Keuken

Overloop
1e verdieping

Overloop met toegang tot de slaapkamer en badkamer.

Slaapkamer
1e verdieping

De slaapkamer is prettig ruim en beschikt over een prettig daglicht.

Badkamer
1e verdieping

De badkamer is voorzien van een douchegelegenheid en wastafel.

Zolder
De bergzolder is bereikbaar middels een vlizotrap. Deze zolderruimte heeft een flinke
nokhoogte en beschikt over een bruikbaar oppervlak van circa 15m² groot. Door de aanwezigheid van een vlizotrap is de zolder nu alleen te gebruiken als bergruimte. Na het
aanbrengen van een vaste trap kan deze ruimte ook prima als slaapkamer gebruikt worden.

Achterzijde
Het woonhuis grenst aan de
voorzijde aan de Vijfhoek en
aan de achterzijde kijkt u uit op
Walstraat.

Omgeving
De woning is gelegen om de
hoek van alle hotspots van
de binnenstad van Zwolle.
Gezelligheid en praktische
voorzieningen van de stad
zijn dichtbij: winkels, leuke
cafés, terrassen, de bioscoop,
theaters etc. Ook het station
en de A-28 zijn snel bereikbaar vanuit dit woonhuis.

Plattegrond

Plattegronden

begane grond

eerste verdieping en zolder

Kenmerken

Kadastrale kaart

Bouwjaar
Woonoppervlakte
Overig inpandige ruimte
Inhoud woning
Perceeloppervlakte
Aantal kamers

: 1984
: Circa 46m²
: Circa 15m²
: Circa 239m³
: 30m²
: 2 (waarvan 1 slaapkamers)

Type woning
Type parkeergelegenheid

: Tussenwoning
: Parkeervergunning en betaald parkeren

Isolatievormen
Soort verwarming
Type / bouwjaar
Warm water installatie

: Voorzetramen
: Centrale verwarming
: Intergas / 2005
: CV-installatie

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Redelijk
: Goed

Bijzonderheden

: Ouderdomsclausule, asbestclausule en
niet-zelfbewoningsclausule van toepassing

Projectnotaris

: DuretTrip Notarissen

De verkopende partij is een Toegelaten Instelling in de zin van de Woningwet. De koper van dit
appartement dient te verklaren dat hijzelf, althans zijn bloed- of aanverwant in de eerste graad,
in de gekochte woning zijn hoofdverblijf zal hebben. Koper verklaart derhalve dat sprake is van
“vervreemding van een woongelegenheid aan natuurlijke personen voor eigen bewoning” als
bedoeld in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015.

Vraagprijs

: € 235.000,-- 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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