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Mooi gelegen appartement op 3de verdieping met fantastisch uitzicht en berging.    

  

Comfortabel wonen aan de westzijde op de 3de verdieping van Résidence Vredehof met een 

prachtig uitzicht en een mooie groene omgeving! Voor nu én straks een goed en veilig thuis: 

compleet, instap klaar, rolstoeltoegankelijk en met zorg wanneer u dat nodig heeft.   

  

Behalve de fraaie ligging, biedt deze locatie ook de voordelen van alle beschikbare zorgfaciliteiten 

en van sociale en recreatieve voorzieningen van het gehele complex. Tevens ligt het complex in de 

nabije omgeving van de Boulevard waar u heerlijk kunt genieten van het strand en de zee. Het 

centrum bevindt zich op slechts enkele minuten fietsafstand. Voor de dagelijkse boodschappen kunt 

u terecht bij de winkel binnen het gebouw en zijn er winkels in de nabije omgeving. Op de begane 

grond is een grote representatieve centrale hal met toegang tot het atrium, met onder meer winkels, 

kapsalon, restaurant, apotheek, bibliotheek en allerlei recreatieve voorzieningen.   

  

Begane grond:   

Via de afgesloten entree met videofoon, komt u in de ontvangsthal van het complex. Hier zijn tevens 

de postbussen en de dubbele lift.   

  

Derde verdieping:   

Centrale hal met toegang tot de vier appartementen op deze etage.   

Entree appartement met toegang tot de hal en een netjes betegelde toiletruimte, voorzien van een 

hangend toilet en fonteintje.   

Vraagprijs:  € 300.000  k.k. 
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Het appartement heeft een ruime, lichte en sfeervolle woonkamer met een fantastisch uitzicht. De 

woonkamer biedt ruim plaats aan een riante zithoek en eethoek. Grote openschuivende ramen 

(harmonica-ramen) stellen u ook in staat om de zon en heerlijke zeelucht naar binnen te laten. U 

kunt dus als het ware met uw stoel binnen, buiten zitten. Er is tevens een loggia zodat u het 

buitengevoel hier nog extra kunt ervaren.   

De open keuken is voorzien van een keukenblok met boven- en onderkasten. De keuken beschikt 

over de nodige inbouwapparatuur, waaronder een kookplaat, een afzuigkap, een combi-

magnetron/oven, koelkast en vaatwasser.   

De hoofdslaapkamer is direct vanuit de woonkamer middels een schuifdeur te bereiken. Deze kamer 

heeft een oppervlak van ruim 20 m² en is dus zeer royaal bemeten. Door de ruime afmetingen is 

meer dan voldoende plaats voor een groot bed er zijn grote garderobekasten voorzien. Vanuit de 

slaapkamer is er rechtstreeks toegang tot de keurige badkamer. De badkamer is volledig betegeld in 

neutrale, kleurstelling en is voorzien van inloopdouche met cabine, wastafelmeubel, een toilet met 

inbouwreservoir en kastruimte.   

De berging in het appartement is te bereiken via de woonkamer en biedt plaats aan de wasmachine 

en droger en is daarnaast ruim genoeg om extra opbergrekken te plaatsen of een vriezer. In deze 

ruimte bevindt zich tevens de meterkast. Aan de andere zijde van de hal bevindt zich de tweede 

slaapkamer die ook uitstekend dienst kan doen als logeer-, hobby- of studeerkamer.   

  

Naast de bergruimte in het appartement, is er nog een extra eigen bergruimte beschikbaar in de 

centrale hal van deze etage. Daarnaast is er op de begane grond een eigen berging voorzien.   

  

Algemeen:   

Het appartement is deels voorzien van elektrisch bediende screens met windbeveiliging, het 

onderhoud is via de Vereniging van Eigenaars.   

Het appartement maakt deel uit van zorgcomplex Ter Reede. Voorwaarde is dat een nieuwe 

bewoner minimaal 55 jaar is of een zorgindicatie heeft. Tevens is er zorg op afroep beschikbaar. Ter 

Reede zelf is voorzien van een winkel voor alle dagelijkse boodschappen een restaurant, een 

fitnessclub, een bakker, een snoepwinkel en nog veel meer. In het complex worden tal van 

activiteiten georganiseerd, uiteenlopend van een muziek - tot een bingomiddag en van 

biljartwedstrijd tot kerkdienst.   

  

De Vereniging van Eigenaars:   

De maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars bedraagt thans € 252,80   

Er is een verplichte deelname aan een zorgpakket, de maandelijkse kosten daarvan bedragen € 

12,50.   

Het voorschot voor verwarming, water en elektra bedraagt € 125,- per maand. 
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 In de verkoop sinds 21 juni 2019 

Overdracht  

 Aanvaarding In overleg 

Bouw  

 Soort appartement portiekflat 

 Bouwjaar 2006 

 Soort dak  

 Materiaal dak  

Oppervlakten en inhoud  

 Wonen 92 m² 

 Inhoud 260 m³ 

Indeling  

 Aantal kamers/slaapkamers 3 kamers waarvan 2 slaapkamers 

 Aantal woonlagen 1 

 Woonlaag 3 

Energie  

 Isolatie Volledig geïsoleerd 

 Verwarming Blokverwarming 

 Warm water Centrale voorziening 

 Type Cv-ketel   - 

 Bouwjaar CV- ketel   - 

 Eigendom   - 

Buitenruimte  

 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht 

 Balkon nee 

 Ligging balkon   

 Dakterras nee  

Bergruimte  

 Schuur/berging  Inpandig  

 Voorzieningen   - 

Garage  

 Soort garage Geen garage 

 Voorzieningen   - 

VvE checklist  

 VvE Kenmerken 
Periodieke bijdrage, Vergadering VvE, 
Onderhoudsplan, Opstalverzekering, 
Inschrijving KvK, Reservefonds 

 Bijdrage VvE € 252,80 per maand 
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Als basis voor de koopovereenkomst wordt uitgegaan van een model koopovereenkomst voor een
bestaande eengezinswoning, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM),
de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt standaard in de
koopovereenkomst een artikel opgenomen waarbij de koper zich verplicht binnen de afgesproken
tijd een waarborgsom te storten op de rekening van de notaris. In plaats van de waarborgsom kan
ook worden volstaan met een bankgarantie. Deze waarborgsom of bankgarantie bedraagt in de regel
10% van de koopsom en strekt ten tijde van de eigendomsoverdracht in mindering op de koopsom.

BEZICHTIGING:

Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging van deze woning. U kunt hiervoor een afspraak maken
via ons kantoor, telefoon (0118) 460300, via onze website of mail: info@schinkeldeweerd.nl

UW REACTIE

Een bezichtiging is ook voor de verkoper een spannende aangelegenheid.
Wij stellen het op prijs als u uw bevindingen uiterlijk een paar dagen na de bezichtiging aan ons
kenbaar wilt maken. Ook als u geen verdere interesse meer hebt in het object.
Bij voorbaat onze dank.

Indien u overgaat tot het overbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang, maar dient u
ook de voorwaarden aan te geven o.a. de volgende zaken:
- de datum van aanvaarding;
- eventuele overname van roerende zaken;
- eventuele ontbindende voorwaarde(n).

DOCUMENTATIE:
Hoewel deze brochure met nauwkeurigheid en de aan ons ter beschikking staande gegevens is
samengesteld kunnen aan de in deze brochure vermelde maten en gegevens betreffende de
onroerende zaak geen rechten worden ontleend. De bijgevoegde plattegronden zijn indicatief. De
tekeningen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Deze informatie zal aan meerdere gegadigden aangeboden worden.

Deze brochure is bedoeld om ondersteunende informatie te geven ten behoeve van een uitnodiging
tot het doen van een bod. Er zijn verder geen rechten aan te ontlenen.

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd dat
je tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt.
Een NVM-makelaar kan de vragen waar je tegenaan loopt beantwoorden. De meest voorkomende
vragen heeft de NVM voor je op een rij gezet.

Meest gestelde vran over het kopen/verkopen van een woning,

BIJZONDERHEDEN:

Schinkel de Weerd Makelaardij
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost Souburg 
www.schinkeldeweerd.nl 
info@schinkeldeweerd.nl


