NIEUWSTRAAT 22A - BUDEL

Een ideaal appartement met uitstekende ligging in
het centrum van Budel. Te midden en op loopafstand van alle voorzieningen.

Bouwjaar: 2016
Inhoud: ca. 270m3,
Woonoppervlakte: ca. 87m²
Servicekosten: € 112 p/m
Aantal slaapkamers: 2
Bijzonderheden: Uniek gelegen. Alles
gelijkvloers. Zéér lage energiekosten
(label A), rolstoelbestendig, eigen ruime
buitenruimte. Huurprijs excl. GWL servicekosten
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Dit is een keurig nette afgewerkte nieuwbouw
appartement. Compleet, instap gereed en beschikt
over een royale voortuin, ruime woonkamer, open
keuken met moderne inrichting, 2 slaapkamers,
badkamer v.v. alle gemakken. Bovendien een eigen
berging met overdekte parkeerplaats.
Kortom, Levensloop,- en rolstoelbestendig wonen
op een zéér aantrekkelijke locatie.
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BOUW
Soort woning

Appartement

Soort bouw

Begane grond

Bouwjaar

2016

Isolatievorm

Volledig

OPPERVLAKTE EN INHOUD
87 m2

Woonoppervlakte

270 m3

Inhoud

20 m2

Dakterras
INDELING
Aantal kamers

3 (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen

1 douches, toilet, wastafel, badkamermeubel

Aantal woonlagen

1 woonlagen

Voorzieningen

1 meterkast

ENERGIE
Voorlopige energielabel

A

Isolatie

Dak,- muur, dubbel glas

Verwarming

CV-ketel

Warm water

Centrale voorziening en radiatoren

CV-ketel

HR – combiketel Bj 2016

BUITENRUIMTE
Ligging

Centrale ligging te midden van centrum Budel

Buiten

Voortuin
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OMSCHRIJVING
Indeling:
Begane grond:
Gezamenlijk:
Toegangsdeur naar de algemene hal met alleen toegang voor de bewoners van de 18 appartementen.
In deze hal bevinden zich de lift en de trap naar de verdiepingen en biedt toegang tot het appartement.
Het bellen tableau met intercomsysteem en postkasten bevinden zich buiten naast de toegangsdeur.
Het appartement heeft een buitenberging met elektra en een eigen overdekte privé parkeerplaats. Deze
zijn te bereiken via een afgesloten poort welke alleen toegankelijk is voor bewoners.
Privé:
Hal met toegang tot de meterkast (8 groepen) en alle overige ruimte van het appartement. Twee mooie,
ruime slaapkamers van groot 13,5 en 12,5. De toiletruimte geheel betegeld met wandcloset en
fonteintje. De badkamer geheel betegeld met royale inloopdouche voorzien van regendouche met
glazendouche, wastafel in badkamermeublement, spiegelkast en wandkast. Royale lichte woonkamer
met open keuken. De woonkamer geeft tevens toegang en zicht op de voortuin. Moderne, open
keukenruimte met hoekkeuken in kleur donkerbruin/zwart met lichte kleur werkblad. Keuken is
voorzien van 4-pits gaskookplaat, RVS afzuigkap, combi magnetron en koelkast. Wasruimte met o.a.
opstelplaats voor de wasmachine, droger en cv-ketel.
Het gehele appartement is voorzien van een PVC vloer met houtmotief, spuitwerk-, wanden en
plafonds.

Buiten:
Zeer ruime, royale voortuin als buitenruimte.

Bijzonderheden:
- Inkomenseis; netto minimaal 2,5 keer de kale huur;
- Waarborg; 3 maanden kale huur;
- Vanaf 01 juni 2020 beschikbaar;
- Huurprijs excl. G/W/L en excl. servicekosten á 112- euro;
- Gehele appartement voorzien van rolluiken;
- Keuken v.v. moderne keukeninrichting en apparatuur;
- Badkamer v.v. alle gemakken;
- Wasruimte v.v. wasmachine en drogeraansluiting;
- Geheel v.v. kunststof kozijnen (draai/kiep) met dubbel glas;
- Eigen berging en eigen overdekte parkeerplaats;
- Voldoende parkeerplaatsen in directe omgeving;
- Geschikt voor alleenstaande of stel;
- Levensloop,- en rolstolbestendig;
- Roken en huisdieren niet toegestaan.
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
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ALGEMENE INFORMATIE
Toelichting brochure
Liprice Vastgoed streeft ernaar om de informatie zo nauwkeurig mogelijke te inventariseren en te
verstrekken over dit object d.m.v. deze brochure. Tekeningen, plattegronden en verdere informatie
kunnen afwijken van de werkelijkheid door veroudering en/of niet meer correct zijn. Hoewel wij
streven naar optimale informatie kan aan deze documentatie derhalve geen rechten worden
ontleend, noch op basis van teksten, noch op basis van andere informatie.
Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt, aan deze gegevens kunnen geen rechten
worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging om uw
interesse kenbaar te maken en eventueel een akkoord te bereiken met de eigenaar.
Interesse
Wanneer u interesse heeft in deze woning, kunt u een afspraak maken voor een bezichtiging met
één van onze medewerkers. Bezichtigingen kunnen uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande
afspraak. Vanzelfsprekend verwacht de verhuurder een reactie omtrent uw bevindingen. Ook
wanneer u geen verdere belangstelling heeft, waarderen wij dit van u te vernemen.
Aanvaarding/ Acceptatie
Deze aanbieding betreft niet meer dan een uitnodiging tot het bezichtigingen van het object. Als
eerste aanvaarding van de huurprijs is geen garantie dat u de huurder bent. Verhuurder behoudt
zich uitdrukkelijk het recht van gunning. Bij het akkoord van u als huurder, is niet alleen het
huurbedrag van belang, maar dient u duidelijk uw financiële positie kenbaar te maken alsmede de
ingangsdatum voor het huren van het object. Uw financiële positie kunt u kenbaar maken via het
inschrijfformulier welke vóór onderlinge (mondelinge) akkoord dient te zijn overhandigd.
Eigen woning
Nu u het huren van deze nieuwe woning overweegt, is het van belang dat u wellicht eerst uw eigen
woning zal verkopen. Geheel vrijblijvende kunnen wij een afspraken voor de aankoop van eigen
woning zodra u aangeeft. Graag maken wij met u een afspraak om u woning te bezichtigen.
Bankgarantie/Waarborgsom
In de huurovereenkomst wordt bepaald dat de huurder een waarborgsom moet storten ter grootte
van 3 maanden huur. Deze waarborgsom dient als zekerheid dat de huurder zijn verplichtingen
nakomt alsmede het gehuurde na einde huurperiode in dezelfde staat oplevert zonder zelf
veroorzaakte gebreken.
Huurovereenkomst
De huurovereenkomst welke wordt opgesteld is “Huurovereenkomst woonruimte Model door de
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld” met de onlosmakelijk verbonden
“Algemene bepalingen Huurovereenkomst woonruimte Model door de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld” en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de
rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 74/2003
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