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Bospoort 45

6711 BV Ede

Inleiding
Op zoek naar een leuk 3 kamer-appartement vlakbij het centrum van Ede?

Licht 3-kamer-hoekappartement met twee balkons en een zeer ruime privé berging in de 
afgesloten onderbouw. Het appartement is gelegen aan de rand van het dorpscentrum 
met alle voorzieningen zoals een NS-station, supermarkt, scholen, bibliotheek, 
concertzalen, uitgaansgelegenheid en het complete winkelaanbod van het centrum van 
Ede op een steenworp afstand. De natuur is ook niet ver weg met bossen op loopafstand 
en de heide op enkele minuten fietsen.
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Ligging en indeling

Begane grond:

Appartementencomplex:

Afgesloten entrée met beltableau en brievenbussen. In de onderbouw bevindt zich een 
gemeenschappelijke berging en een ruime privé berging. Dit appartement heeft de 
grootste privé berging van het complex.




Indeling appartement:

Het appartement bevindt zich op de bovenste etage (3e) en biedt mede door de grote 
raampartijen een fijn uitzicht.

Entree, ruime hal die toegang biedt tot de meeste vertrekken, met meterkast en een 
toilet met fonteintje.

De dichte keuken is voorzien van een keukenblok met spoelbak en voldoende 
opbergkasten. Vanuit de keuken heeft u toegang tot het eerste balkon dat op het westen 
gelegen is en met vrij uitzicht op een grasveld met plantenperken en onder ander 
prachtige bloesembomen.

Lichte woonkamer met laminaatvloer en toegang naar het tweede - op het oosten 
gelegen - balkon met uitzicht op de straatkant en vele bomen. 
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Ligging en indeling

De eerste slaapkamer bevindt zich aan de voorkant van het complex, deze geeft ook 
toegang tot het balkon gelegen op het oosten. De badkamer is voorzien van een 
wastafel, een douche en wasmachine-aansluiting. De tweede slaapkamer is aan de 
achterkant gelegen en beschikt over een inbouwkast waarin ook de warm water geiser 
geplaatst is.




Berging:

Gemeenschappelijke berging en een privé berging van maar liefst 18 m².




Parkeren:

Vrij parkeren op straat voor het appartementencomplex met de mogelijkheid om 2 
parkeervergunningen bij te kopen.




De 2 balkons zijn op het westen en oosten gelegen.
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Ligging en indeling

 Bijzonderheden:

- Afgesloten appartementencomplex met beltableau;

- Nabij het centrum van Ede met alle faciliteiten op korte afstand;

- 3-kamer-appartement op de derde woonlaag met privé berging (18 m²) en 2 balkons;

- Veel lichtinval en leuk uitzicht op het groen;

- Gratis parkeergelegenheid voor het appartementencomplex en mogelijkheid 

  voor parkeervergunningen;

- Financieel gezonde en actieve Vereniging van Eigenaren;

- VVE servicekosten: € 151,42 per maand.




Enthousiast geworden? Kom dit appartement met eigen ogen zien en maak snel een 
afspraak voor een bezichtiging. 




Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds 
wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en 
oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de VBO Consumenten voorwaarden.
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies
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Foto's
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Sfeer impressies
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Foto's




Overdracht

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Servicekosten € 151,42

Verwarming € 80,99

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 3e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1963

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 63 m²

Inhoud 210 m³

Oppervlakte externe bergruimte 18 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

4 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 2

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

Uitrusting

Warm water Centrale voorziening

Geiser

Verwarmingssysteem Stadsverwarming

13Bospoort 45, 6711 BV Ede


Kenmerken




Heeft een balkon Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Tekeningen
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Tekeningen
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