
DE GROTE LAAK 4, ELST

€ 465.000 k.k.

www.degrotelaak4.nl



De Grote Laak 4, Elst

Schitterend gelegen ruim 3-kamerappartement met grote privé-tuin en een garage.

Zowel de ligging in het gebouw (op de begane grond) als de lokatie zijn geweldig. Met het NS-station
letterlijk voor de deur, maar ook het gezellige centrum van Elst op slechts enkele minuten loopafstand
gelegen.

Het complex is in 1993 gebouwd en bestaat uit slechts 10 appartementen. De woonoppervlakte van dit
appartement is maar liefst 108m2.

Voor deze woning is een unieke website (degrotelaak4.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's kunt
bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Ruime hal met cv-kast, toilet en bergkast. De woonkamer is 37m2 groot, heeft een voorraadkast en een
buitendeur naar de tuin met verrassend veel privacy. Naast de woonkamer ligt de halfopen woonkeuken met
een keukeninrichting in een hoekopstelling en v.v. inbouwapparatuur.

De 2 slaapkamers zijn maart liefst 17 en 7m2 groot. Ook de badkamer is ruim, met een ligbad, douche en 2
wastafels.

Algemeen:
Volledig geïsoleerd, energielabel A.
Goed functionerende VvE, servicekosten € 185,= p/m.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 465.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 185,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1993

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder
validen en gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 108 m2

Externe Bergruimte 18 m2

Inhoud 372 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel en 1 ligbad
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 1e woonlaag

Voorzieningen Glasvezel kabel, lift, mechanische ventilatie,
natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Elst K 3967
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Voortuin
Voortuin 55 m2 (5m diep en 11m breed)
Ligging tuin Gelegen op het oosten

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 185,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Plattegrond 3D







Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken




















