
DORPSSTRAAT 112, ELST

€ 369.000 k.k.

www.dorpsstraat112.nl



Dorpsstraat 112, Elst

Heeft u altijd al in het centrum van Elst willen wonen, in een comfortabel appartement? Dan is dit uw kans,
want in dit gebouw komt er maar heel zelden een vrij!

Dit 3-kamerappartement ligt op de bovenste (3e) verdieping van het in 2004 gerealiseerde gebouw “Elistha
Staete”. Het beschikt o.a. over een lift, 2 ruime slaapkamers, een zonnig balkon/terras, en in de kelder een
eigen parkeerplaats en berging.

Een mooiere centrale ligging is niet denkbaar, met alle voorzieningen van het gezellige centrum van Elst op
loopafstand. En toch met een maximum aan privacy, ook op het balkon. Vanzelfsprekend is ook het uitzicht
ronduit spectaculair.

Voor deze woning is een unieke website (dorpsstraat112.nl) beschikbaar waarop u o.a. fullscreen foto’s kunt
bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:

Grote gang met meterkast en toilet. Aan het eind van de gang bevindt zich de woonkamer van 32m2 met
dakkapel en toegang tot het balkon van 8m2, met een ideale ligging op het zonnige zuiden.

De open keuken is 8m2 groot en heeft een hoekkeuken met inbouwapparatuur.

Aan de andere kant van de gang liggen de 2 slaapkamers van 12 en 9m2. Ook het toilet en de badkamer zijn
vanuit de gang bereikbaar. In de badkamer zijn een ligbad, douche en wastafel geplaatst. Naast de
badkamer zit een cv-/bergruimte.

Algemeen:
Optimale isolerende voorzieningen.
WTW-installatie aanwezig, uitgebreid met airco.
Goed functionerende en actieve VvE, servicekosten € 199,= per maand.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 369.000 k.k.
Servicekosten € 199.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 199,00 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2004

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze
dakbedekking en pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 89 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Inhoud 268 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 wasmachineaansluiting en 1
wastafel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag

Voorzieningen Airconditioning, balansventilatie, buitenzonwering,
lift, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel B

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie
en volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha HR gas gestookt uit 2004,
eigendom



Kadastrale gegevens

Elst K 5168
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In centrum
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerplaats

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 199,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Plattegrond





Plattegrond 3D







Vragenlijst appartement


































