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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:

74 m²


137 m²


275 m³


1965

goed onderhouden;

ligging aan een ruim opgezet plein;

overdekt terras;

achtertuin op het westen;

veel lichtinval vanwege de doorzonkamer;



Mendelssohnstraat 13
Op een leuke locatie, dichtbij de binnenstad, 
staat deze keurige tussenwoning met aan de 
voorzijde uitzicht over een ruim opgezet plein.



De woning is gebouwd in 1965 en met zorg 
onderhouden en bewoond. 



In de woonkamer ligt een mooie massief 
houten vloer en op de verdieping is een 
parketvloer (visgraat motief) aangebracht. 



De tuin, met overdekt terras en twee 
bergingen is netjes aangelegd en biedt de 
hele middag en avond volop zon (westen).



Ben je op zoek naar een goed onderhouden 
en betaalbare tussenwoning met een 
moderne uitstraling? 



Maak dan snel een afspraak bij de 
Mendelssohnstraat 13 te Zwolle. 










De bezichtigingen worden gedaan op 
maandag 15 juni ('s middags) en donderdag 
18 juni ('s middags).




Indeling:

Begane grond: 

Hal/entree | Toilet | Trapkast | Keuken | 
Woonkamer | Overdekt terras | Vrijstaande 
bergingen




Eerste verdieping: 

Drie slaapkamers | Badkamer | Overloop




Tweede verdieping: 

Vliering 

























Voorzieningen:



- warm water en verwarming via de CV-ketel 
(2002);



- doorzonkamer met massief houten vloer;



- half open keuken met oven, vaatwasser, 
magnetron, inductiekookplaat, afzuigkap, 
koel-/vriescombinatie;



- drie slaapkamers op de eerste verdieping 
waarvan één in gebruik als kastenkamer met 
wasmachine-aansluiting;




































- badkamer met douche en wastafelmeubel;




- vliering met CV-ketel (Nefit, 2002);




- keurig aangelegde achtertuin (west) met 
overdekt terras, twee bergingen en een 
achterom;









Begane grond



Eerste verdieping



Kadaster



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Losse kasten X

 - Vaste kasten en legplanken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - lamellen X

 - Plisse gordijnen woonkamer X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

CV met toebehoren X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - close-in boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Blauwe bes en losse bakken X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Lijst van zaken
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