
Instapklaar appartement
EINDHOVEN, Penelopestraat 69


Vraagprijs € 195.000,- k.k.

040-2457844 | info@dhvc.nl | www.dhvc.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

1978

portiekflat

2

155 m³

47 m²

0 m²

-

4 m²

4 m²

blokverwarming

dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 



Omschrijving
DHVC Vastgoed biedt u aan: Dit nabij het stadscentrum gelegen, gemoderniseerde 2-kamer 
appartement met balkon op het zuiden en eigen berging. De woning is verbouwd naar het 
idee van een loft. Hiermee wordt de ruimte optimaal benut. Dus ideaal voor starters en 
éénpersoonshuishoudens die instapklaar én bijzonder willen wonen.




Indeling:




Entree/hal

Het appartement is bereikbaar via een gemeenschappelijk entree voorzien van een 
bellentableau met intercom, de brievenbussen, trappenhal en liften. De entree van het 
appartement is gelegen op de derde verdieping en biedt toegang tot de hal en meterkast 
met slimme meter. De hal is voorzien van de intercominstallatie, een separaat toilet en 
praktische vaste inbouwkast en biedt toegang tot de woonkamer.




Woonkamer

Woonkamer met open keuken van ca. 29m². De open structuur geeft een mooi ruimtelijk 
effect. 




Keuken

De keuken heeft een moderne inrichting in wandopstelling en is voorzien van een 
vaatwasser, kookplaat en koelkast.




Toilet

De toiletruimte is voorzien van een closet met spoelbak, fonteintje, tegelvloer en tot het 
plafond betegelde wanden.




Slaapkamer

Middels een schuifdeur te bereiken slaapkamer. Ook hier is een opens structuur met de 
badkamer en-suite. De badkamer is voorzien van een inloopdouche, wastafel en aansluiting 
voor de wasmachine.




Balkon

Het balkon is gelegen op de zonzijde en bereikbaar via de slaapkamer alsmede de 
woonkamer en biedt fraaie zit mogelijkheden.




Berging

Een separate berging gelegen in het souterrain van het complex is voorzien van licht en volop 
bergruimte.























Algemeen

– Goed onderhouden en modern ingericht 2-kamerappartement op de derde verdieping met 
een fraai uitzicht over het groen en een berging op de begane grond.

– Gelegen in de wijk Oude Gracht in het keurige complex De Muzenberg, met uitstekende 
parkeervoorzieningen, nabij goede (openbare) voorzieningen en uitvalswegen.

– Geheel voorzien van dubbele beglazing in hardhouten kozijnen.

– Uitstekende parkeervoorzieningen.

– De servicekosten bedragen € 109,58 per maand en € 51,44 voorschot stookkosten per 
maand.

– Inhoud circa 155m³.

– Woonoppervlakte 47m².

– Aanvaarding in overleg.




VOOR EEN VIRTUELE TOUR VAN DEZE WONING GA NAAR ONZE WEBSITE DHVC.NL




Algemene informatie:

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in 
onderhandeling te treden. De informatie, waaronder plattegronden en maatvoering, is met 
zorg samengesteld (maar deze kunnen afwijken van de werkelijkheid) en uit ons inziens 
betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.




Bankgarantie:

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koopovereenkomst dient de 
kopende partij, na het tot stand komen van de koopovereenkomst, een bankgarantie c.q. een 
waarborgsom van 10% van de koopsom te stellen bij de notaris.




Meetclausule:

Deze woning is door een extern bouwkundig bureau volgens de NEN 2580 norm ingemeten. 
Ondanks dat de in meting met de grootste zorgvuldigheid is uitgevoerd kunnen wij 
hieromtrent geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaarden.















Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
PENELOPESTRAAT 69


Eindhoven



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast in slaapkamer X

 - Eettafel X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Spiegel slaapkamer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

 

Tuin - Inrichting

Ligbank balkon X

Lijst van zaken



Aalsterweg 224

5644 RJ Eindhoven
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