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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:

50 m²


0 m²


170 m³


2016

eind 2016 opgeleverd;

moderne afwerking;

mooi uitzicht;

hoekligging op de bovenste verdieping;

twee slaapkamers;

energiezuinig door o.a. WTW-unit;

parkeren op eigen terrein;



Hogenkampsweg 148 Y
Modern en instapklaar 3-kamer appartement 
op een steenworp afstand van de binnenstad 
van Zwolle. Het betreft een hoekappartement 
op de tweede en tevens bovenste verdieping 
van het in 2016 opgeleverde complex aan de 
Hogenkampsweg/Zerboltstraat. Door de 
hoekligging beschikt dit appartement over 
een groot zijraam in de 'kleine slaapkamer' 
waardoor deze kamer zeer goed geschikt is 
als 'thuiswerk plek'.



Het appartement is heeft een moderne 
afwerking en de huidige eigenaar heeft bij de 
bouw gekozen voor een uitgebreide 
(Bruynzeel) inbouwkeuken met apparatuur. 
Op de begane grond bevindt zich een eigen 
parkeerplaats en een gezamenlijke 
fietsenstalling.



De ligging is gunstig; in de wijk Dieze met alle 
denkbare (centrum)voorzieningen binnen 
handbereik.








Indeling:



Begane grond: 

Portiek / entree met intercominstallatie | Eigen 
parkeerplaats | Gezamenlijke fietsenstalling




Woonetage: 

Entree | Woonkamer | Balkon | Open keuken | 
Berging / bijkeuken | Badkamer | Twee 
slaapkamers



































Voorzieningen:



- warm water en verwarming via de CV-ketel;



- WTW-unit;



- woonkamer met schuifpui naar het balkon;



- open keuken met moderne inbouwkeuken 
(Bruynzeel) met o.a. gaskookplaat, afzuigkap 
koel-vriescombi, combi-oven, vaatwasser;



- twee slaapkamers, waarvan één met groot 
zijraam;



- badkamer met douche, vaste wastafel en 
toilet;



- berging/bijkeuken met de diverse 
aansluitingen voor wasmachine, droger e.d.;




















Vereniging van Eigenaars:



- maandelijkse bijdrage € 65,-




- inclusief opstalverzekering, verbruik elektra 
gezamenlijke ruimtes, groot en klein 
onderhoud etc.









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

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - PVC X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Lijst van zaken



Sterrenkroos 62


8043 NX Zwolle
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Heeft u

interesse?




