Steenstraat 18
Zwolle
Bieden vanaf € 190.000,= k.k.

Entree
In het hart van de binnenstad van Zwolle ligt dit
verzorgde, aantrekkelijke tweekamer appartement.
Het appartement grenst met de woonkamer aan de
Steenstraat en met de achteringang en slaapkamer
aan de binnenplaats van het appartementencomplex.
Hierdoor biedt dit appartement een leuke mix van de
reuring van de binnenstad aan de ene zijde en rust aan
de andere zijde.

Woonkamer
De woonkamer beschikt aan de voorzijde over grote raampartijen die zorgen voor een
mooie lichtinval. De woonkamer is ruim genoeg om plaats te bieden aan een zithoek en een
eetkamertafel.

Keuken
De ruime keukenopstelling beschikt over inbouwapparatuur zoals een koelkast met vriesvak,
een vaatwasmachine, combi-magnetron, etc.

Slaapkamer
De slaapkamer grenst aan de binnenplaats en beschikt over een mooie raampartij. De
slaapkamer is ruim genoeg voor het plaatsen van een bed en kledingkast.

Badkamer
De badkamer is geheel betegeld in
een neutrale kleurstelling en voorzien
van een douchegelegenheid, wastafel en toilet.

Binnenplaats
De afgesloten binnenplaats geeft u
de gelegenheid om rustig buiten te
zitten en uw fiets overdekt te stallen.

Plattegrond
begane grond

Omgeving
Het appartement 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 appartement.

Kenmerken

Kadastrale kaart

Bouwjaar
Woonoppervlakte
Inhoud woning
Aantal kamers

: 1976
: Circa 42m²
: Circa 146m³
: 2 (waarvan 1 slaapkamers)

Type appartement
Achteringang aanwezig

: Benedenwoning
: Ja

Isolatievormen
Soort verwarming
Type / bouwjaar
Warm water installatie

: Dubbele beglazing
: Centrale verwarming
: Intergas / 2010
: CV-installatie

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Goed
: Goed

Parkeergelegenheid

: Betaald parkeren, parkeervergunningen

Bijdrage V.v.E.
Bijzonderheden
Energielabel

: € 63,-  per maand
: Beschermd stadsgezicht
:B

Aanvullende informatie

: Niet-zelfbewoningsclausule, asbestclausule
en ouderdomsclausule van toepassing

Bieden vanaf

: € 190.000,-- 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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