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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:

74 m²


0 m²


233 m³


1996

gelegen op de begane grond;

ruim en deels overdekt terras;

eigen parkeerplaats op af te sluiten 
terrein;

recent vervangen keuken en CV-ketel;

twee slaapkamers of een zeer royale 
woonkamer;



Landsheerlaan 17
Bent u toe aan een appartement, maar nog 
niet aan een klein balkonnetje? Grijp dan nu 
uw kans. 



Op een fijne locatie in de wijk Zwolle Zuid 
treft u dit keurige appartement aan 
(benedenwoning) met een ruim en deels 
overdekt terras. Het complex is gebouwd in 
1996 en wordt door de actieve VvE goed 
onderhouden. Het appartement telt twee 
slaapkamers, waarvan één momenteel in 
gebruik is als kantoor. Wilt u liever een nog 
ruimere woonkamer? Dan kan de 
kantoorruimte eenvoudig bij de woonkamer 
gevoegd worden.



In 2015 hebben de huidige eigenaren de 
keuken vernieuwd en in 2017 is de CV-ketel 
vervangen. De aanwezige waterontharder 
blijft in het appartement achter.












Indeling:



Begane grond (complex): 

Centrale ingang | Gang




Begane grond (appartement): 

Hal/entree | Badkamer | Slaapkamer | 
Woonkamer | Keuken | Bijkeuken | 
Kantoorruimte (slaapkamer) | Terras





































Voorzieningen:



- warm water en verwarming via de CV-ketel 
(Intergas HR 2017);



- woonkamer met deur naar het terras;



- open keuken met inbouwkeuken (2015) 
voorzien van inductie kookplaat, afzuigkap, 
combi-oven, koelkast;



- bijkeuken met de diverse aansluitingen;



- twee slaapkamers, waarvan één in gebruik 
als kantoor en één met deur naar het terras;



- ruime badkamer met toilet, douche en vaste 
wastafel en badmeubel (2015);



- door de ligging op de begane grond 
beschikt het appartement over een terras en 
tuin (oost);




















- bij het appartement behoort één 
parkeerplaats op het eigen terrein (met 
slagboom);




Vereniging van Eigenaars:

- actieve VVE;

- bijdrage € 120,- per maand;











Plattegrond



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - planken in bijkeuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - Vinyl X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafelmeubel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - Waterontharder van Boshuis. 2-jaarlijks 
onderhoud à 72,25 (prijspeil 2019). Samen met 
meerdere bewoners in één actie gekocht. Er is 
geen verplichting tot onderhoud. Normaliter 
wordt het apparaat elk jaar onderhouden maar 
we hebben als bewoners gekozen voor 
gezamenlijk onderhoud eens per 2 jaar.

X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Lijst van zaken
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