
Nedereindseweg 30 40
3438 AE  Nieuwegein

€ 225.000,- k.k.





Objectgegevens
Bouwjaar  2015
Woonoppervlakte  ca. 45 m²
Perceeloppervlakte  ca.  m²
Inhoud  ca. 155 m³

In-stap-klaar 2-kamer appartement met fraai uitzicht op water en groen.

Dit fijne 2-kamer appartement bevindt zich op de tweede etage en beschikt over een lichte woonkamer met open keuken, een slaapkamer, 
moderne badkamer, balkon met vrij uitzicht, en een ruime inpandige bergruimte.

Het appartement ligt nabij het oude Jutphaas, aan de Nedereindseweg, vlakbij alle denkbare voorzieningen zoals winkels, scholen, gezond-
heidszorg, sport - en recreatiemogelijkheden, openbaar vervoer en de belangrijke uitvalswegen (A2, A12 en A27).

Begane grond:
Afgesloten verzorgde entree met bellentableau, brievenbus, lift en trapopgang.
Buiten bevindt zich een gemeenschappelijke fietsenstalling en voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Indeling appartement:
Vanuit de centrale hal met inpandige berging en meterkast zijn alle vertrekken bereikbaar.

De lichte woonkamer met open keuken (ca 17m²) is dankzij de grote raampartij, met toegangsdeur (kantel/kiep) naar het balkon, heerlijk licht.

Het balkon ligt op het oosten en heeft een fraai uitzicht op water en groen.

De moderne open keuken beschikt over diverse inbouwapparatuur, zoals: 4-pits gasfornuis (Zanussi), RVS afzuigkap (Pelgrim), combi oven/
magnetron (Zanussi) en een koelkast ( Zanussi). 

De slaapkamer (circa 10m² ) is voorzien van grote raampartijen (kantel/kiep) en een ruime vaste kastenwand.

De badkamer is voorzien van een ruime inloopdouche, hangend toilet en wastafelmeubel.

De inpandige berging ( circa 5m²) is zowel van binnen als van buiten bereikbaar.

In de berging bevindt zich de opstelplaats voor de was- en droogmachine, de vaatwasser (Miele), CV-ketel (Intergas 2015) en mechanische 
ventilatie-unit.

Het appartement is voorzien van een doorlopende laminaatvloer.

Bijzonderheden:
•  In-stap-klaar 2-kamer appartement op de 2e etage (bovenste verdieping, achterzijde).
•  Balkon met fraai uitzicht op water en groen.
•  Ruime inpandige berging zowel van binnen als van buiten bereikbaar.
•  Gebouwd in 2015 met moderne badkamer en keuken.
•  Kunststof kozijnen met ventilatieroosters en kantel/kiep ramen.
•  Verzorgd appartementencomplex v.v. trappenhuis, liftinstallatie en ruime inpandige berging.
•  Verwarming d.m.v. CV-ketel (Intergas 2015)
•  Vraaggestuurde mechanische ventilatie in de keuken en badkamer.
•  Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein en gezamenlijke fietsenstalling (buiten).
•  Voorlopig energielabel:  A
•  Servicekosten: € 83,36 per maand inclusief opstal- en glasverzekering.
•  Woonoppervlakte van deze woning is officieel ingemeten volgens BBMI (Branche Brede Meet Instructie, afgeleide van NEN 2580).

Alle gegevens zijn met grote zorg samengesteld en volgens ons uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid van deze gege-
vens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is geheel vrijblijvend, de verkoop geschiedt onder voorbehoud 
goedkeuring opdrachtgever.
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Lijst van zaken
blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.

Tuinaanleg/beplanting        X
(Sier)bestrating/erf afscheiding        X
Buitenverlichting  X
Tuinhuisje/buitenberging        X
Broeikas        X
Vlaggenmast        X
Voet droogmolen        X
Antenne        X
Brievenbus        X
(Voordeur)bel  X
Veiligheidssloten  X
Alarminstallatie        X
Rolluiken/zonwering buiten        X
Gordijnrails  X
Gordijnen      X
Losse horren/rolhorren      X
Rolgordijnen        X
Luxaflex        X
Laminaat  X
Parketvloer/kurkvloer        X
Warmwatervoorziening  X
C.v. met toebehoren (Intergas 2015)  X
Thermostaat        X
(Voorzet)open haard met toebehoren        X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen        X
Keukenblok met bovenkasten incl. verlichting  X
Keuken (inbouw)apparatuur:
-  4-pits gasfornuis (Zanussi)  X
- RVS afzuigkap (Pelgrim)  X
- Combi oven/magnetron (Zanussi)   X
- Koelkast (Zanussi)  X
- Vaatwasser (Miele) in berging  X
Inbouwverlichting/dimmers        X
Opbouwverlichting      X
Spiegelwanden        X
Losse kasten, boeken-, legplanken    X
Wastafels met accessoires  X
Toiletaccessoires (toiletrol houder, toiletbril, spiegel, etc.)  X
Badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen douchescherm)  X
Sauna met toebehoren        X
Veiligheidsschakelaar wasmachine        X
Over te nemen lease-, huur-, huurkoopcontracten:        X
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Nevelgaarde 8
3436ZZ  Nieuwegein
KvK 302 00 744
BTW NL 0523.34.727.B01

030 799 10 70
06 10 62 29 20
info@mommersteegmakelaardij.nl
www.mommersteegmakelaardij.nl


