KANTOOR BEERSE
Gasthuisstraat 21 , 2340 Beerse
Telefoonnummer: 014 61 61 64

E-mail: info@vastgoedpartners.be

TE KOOP - APPARTEMENT

€ 235.000

Warandestraat , 2300 Turnhout

Ref. 3947039

Aantal slaapkamers: 1

Bew. opp.: 67m²

Aantal badkamers: 1

Buurt: stadskern

Beschikbaarheid: vanaf akte

Type verwarming: gas cv

OMSCHRIJVING
Een mooi afgewerkte serviceflat, met een ideale ligging in het centrum van Turnhout. De inkomhal beschikt over kwalitatieve
ingebouwde kasten en geeft toegang tot de geïnstalleerde keuken enerzijds en de badkamer anderzijds. Vanuit de open keuken,
komen we in de heldere woonkamer die beschikt over grote ramen waarlangs veel daglicht het appartement binnenkomt. De
badkamer is voorzien van een inloopdouche, een toilet en een groot badkamermeubel. Verder beschikt dit appartement nog over
één slaapkamer.
Gezien het een serviceflat betreft, zijn er tal van voorziening in het gebouw waarvan u gebruik kan maken. Onder meer vindt u in
het gebouw een ontspanningsruimte, een restaurant, een kleine fitnesszaal, sauna en hammam en een zeer ruim
zonneterras. Tevens hoort er bij dit appartement ook een kelderberging.

Ligging
Centraal gelegen, nabij het centrum en de winkelstraat van Turnhout. Op een boogscheut van de ring en de autostrade E34.
Vlakbij winkels, scholen en openbaar vervoer.
Indeling
Inkom, lichte ruime woonkamer met geïnstalleerde keuken, gastentoilet, terras, badkamer met ligbad, douche, toilet en lavabo.
Slaapkamer, bergruimte en terras.
(Vg), (Wg), (Gmo), (Gvkr), (Gvv)

FINANCIEEL

LIGGING

Prijs: € 235.000,00

Buurt: Stadskern, centraal

Beschikbaarheid: Vanaf akte

School nabij: 200m

Servitude: Nee

Winkels nabij: 200m

Opbrengsteigendom: Ja

Openbaar vervoer nabij: 200m
Autosnelweg nabij: 2.800m

GEBOUW

Station nabij: 600m
Sportcentrum nabij: 1.000m

Bewoonbare oppervlakte: 67,00 m²
Aantal gevels: 2

INDELING

Bouwjaar: 2014
Staat: Goede staat

Keuken: Ja, geïnstalleerd

Oriëntatie voorgevel: Noord

Berging: Ja

ENERGIE

STEDENBOUW

EPC totaal score: 67 kWh/jaar

Bestemming: Niet meegedeeld

Dubbele beglazing: Ja

Bouwvergunning: Ja

Type verwarming: Gas cv

Verkavelingsvergunning: Niet meegedeeld
Voorkooprecht: Nee
Dagvaarding: Nee
O-peil: Niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied
Vonnissen: Nee

