Verhuur brochure Adriaan van ostadestraat 69 9718RS te Groningen

Vraagprijs

€ 209 p/m

Bouwjaar

1959

Adres

Adriaan van ostadestraat 69

Postcode

9718RS

Plaats

Groningen

Omschrijving
Starters en ouders opgelet! Deze leuke en gezellige appartement gelegen in de wijk Kostverloren, aan de voet van het
bruisende stadshart van Groningen, is misschien wel wat voor jou!

De speelse indeling, het lichtinval en een mooi uitzicht vanaf de beide balkons zorgen voor een prettige sfeer en echt
thuisgevoel. Het is een erg fijn en licht appartement met een praktische indeling, ruime berging en twee balkons. De
locatie is een groot pluspunt! Het appartement heeft een vrije ligging tegenover een parkje met vijver en scholen, ligt
nabij buurtwinkels, uitvalswegen en op slechts vijf minuten van het centrum.

Indeling: Via de entree met afgesloten portiek, brievenbussen en trappenhuis kom je bij het appartement op
de vierde woonlaag. Via de voordeur kom je in de hal met meterkast en toegang tot het toilet en badkamer. Aan de
voorzijde is de ruime woonkamer met balkon van 29m2 gelegen en de slaapkamer van 8 m2. Aan de achterzijde vind je
de nette keuken en toegang tot het tweede balkon.

Door het plaatsen van een wand in de woonkamer is er eenvoudig een tweede slaapkamer te realiseren.
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* Fijne starterswoning
* Dichtbij het stadscentrum gelegen
* Gezonde VVE met een bijdrage a ÃƒÂ¢Ã‚â€šÃ‚Â¬ 125,- per maand
* Voorschot stookkosten a ÃƒÂ¢Ã‚â€šÃ‚Â¬ 50,- per maand
* Parkeren voor de deur
* Tweetal balkons
* Ruime berging in het souterrain

Vraagprijs: ÃƒÂ¢Ã‚â€šÃ‚Â¬ 199.500,- k.k.
Voorkeur aanvaarding: december 2022

Enthousiast? Plan snel een persoonlijke bezichtiging in via Funda of neem contact op met 050-7601777.

Kenmerken
Overdracht
vraagprijs

â‚¬ 209,- k.k.

status

beschikbaar

aangeboden sinds

6 mei 2022

aanvaarding

in overleg

bijdrage vve

â‚¬ 125.00

Oppervlakten en inhoud
perceeloppervlakte

936 mÂ²

woonoppervlakte

59 mÂ²

externe bergruimte

8 mÂ²

gebouwgebonden buitenruimte 7 mÂ²
inhoud

194 mÂ³

Bouw
soort

appartement

soort appartement

portiekflat

soort bouw

bestaande bouw

bouwjaar

1959

soort dak

plat dak

Indeling
aantal woonlagen

1

gelegen op woonlaag

4

badkamervoorzieningen
aantal kamers
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aantal slaapkamers

1

aantal badkamers

1

voorzieningen

mechanische ventilatie, tv kabel

Bergruimte
soort

inpandig

Buitenruimte
ligging

aan rustige weg, in woonwijk

Energie
verwarming

blokverwarming

warm water

elektrische boiler eigendom

Parkeergelegenheid
soort parkeergelegenheid
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Foto overzicht
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