
TIVOLILAAN 95, ARNHEM

€ 265.000 k.k.

www.tivolilaan95.nl



Tivolilaan 95, Arnhem

Het voormalige AKZO gebouw “De Enk” is in 2006 op prachtige wijze getransformeerd tot een zeer stijlvolle
en gewilde woonlocatie. Het gebouw is een Rijksmonument, staat aan een waterpartij en heeft een prachtige
entree.

Dit in het complex gelegen 3-kamerappartement heeft ook een berging, een lift én een eigen parkeerplaats.

Door de centrale ligging ten opzichte van het stadscentrum zijn alle winkels, restaurants, de schouwburg en
vele andere uitgaansmogelijkheden op korte afstand gelegen.

Ook openbaar vervoer (bushaltes en een treinstation) en alle uitvalswegen zijn nabij gelegen. Wil je lekker in
het groen lopen, of sporten? Geen punt, om de hoek loop je park "Angerenstein" in en aan de achterzijde van
het complex is een sportschool aanwezig.

Laat je verrassen door dit appartement op de tweede verdieping, want de grote ramen zorgen voor veel
lichtinval en de hoge plafonds geven een bijzonder ruimtelijk gevoel.

Het appartement is goed geïsoleerd én voorzien van dubbel glas, wat zorgt voor lage energiekosten
(voorschot stookkosten € 85,- per maand).

Belangrijk om nog te melden is dat het complex professioneel wordt beheerd en dat de Vereniging van
Eigenaars goed functioneert.

Voor dit appartement is een unieke website (tivolilaan95.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's kunt
bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Enthousiast geworden? Neem dan contact met ons kantoor op voor een afspraak om dit appartement te
bezichtigen.

Indeling:
Entree, gang met garderobe, toilet met een wandcloset en een fonteintje, bergkast met een aansluiting voor
de wasmachine. De woonkamer heeft veel lichtinval toegang tot de loggia (zuiden) waar je heerlijk van de
zon kunt genieten. De open keuken heeft een inrichting in hoekopstelling met diverse inbouwapparatuur,
zoals een inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combimagnetron en een koelkast.

De hoofdslaapkamer is vanuit de woonkamer bereikbaar. Deze kamer is groot genoeg om er, naast een groot
bed ook meerdere kledingkasten neer te zetten. De tweede slaap- / werkkamer ligt aan de voorzijde van het
appartement.

De moderne badkamer is in lichte kleurstellingen uitgevoerd en heeft een douche, wastafel en een wandkast.
De badkamer is zowel vanuit de hoofdslaapkamer als de gang bereikbaar.

Algemene informatie:
- Oorspronkelijk gebouwd in 1956, maar in 2006 geheel gerenoveerd en gesplitst in appartementen;
- De servicekosten bedragen € 193,- exclusief voorschot stookkosten € 85,-;
- Blokverwarming;
- De eigen parkeerplaats aan de achterzijde van het complex ligt vlak naast de achteringang;
- Berging in de onderbouw van het complex;
- Er zijn diverse fietsenstallingen en een klusruimte aanwezig in het gebouw.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 265.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 193,00 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1956
Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 70 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2

Externe Bergruimte 4 m2

Inhoud 248 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 apart toilet
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Voorzieningen Lift en mechanische ventilatie

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Blokverwarming
Warm water Centrale voorziening

Kadastrale gegevens

Arnhem Q 8419
Omvang Appartementsrecht of complex

Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Geen tuin



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 (€ 193,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Plattegrond





Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst


































