
JUNO 127, ELST

€ 645.000 k.k.

www.juno127.nl



Juno 127, Elst

Op fantastische locatie gelegen ruim 4-kamerappartement (133m2!) met groot balkon, een eigen
parkeerplaats en 2 bergingen, 1 op de begane grond en 1 inpandig.

Het is op de 2e verdieping gelegen en maakt deel uit van een in 2016 gerealiseerd appartementengebouw.
En het heeft alle prettige eigenschappen wat nieuwbouw (want zo mag het gerust worden omschreven) met
zich meebrengt. Zoals bijvoorbeeld optimale isolerende voorzieningen, comfortabel en energiezuinig wonen.

Elst – en in het bijzonder deze locatie – heeft heel veel te bieden. Een gezellig centrum met een uitgebreid
winkelbestand, de wandel- en fietsmogelijkheden in park Lingezegen (op loopafstand), en golfbaan
Welderen op 5 minuten rijden. De bushalte Arnhem-Nijmegen ligt op slechts 50 meter afstand, maar ook het
treinstation met gratis parkeergarage is heel dichtbij, evenals de supermarkt op 5 minuten loopafstand.

Voor dit appartement is een unieke website (juno127.nl) beschikbaar waarop u o.a. fullscreen foto’s kunt
bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:

Gang met toilet, garderobe en toegang tot een praktische inpandige berging. De woonkamer is, exclusief de
open keuken, 46m2 groot en profiteert van veel daglicht dankzij een grote raampartij. Via een schuifpui is het
balkon van 10m2 bereikbaar, hier kun je heerlijk riant zitten en genieten van het prachtige vrije uitzicht.

De open keuken is helemaal compleet uitgevoerd en voorzien van een spoeleiland, oven, stoomoven,
koffiemachine, 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, grote koelkast en vaatwasser.

Via de hal kom je in de 3 slaapkamers: deze zijn 19, 17 en 9m2 groot. 2 van de 3 slaapkamers zijn v.v.
inbouwkasten.

En de schitterend uitgevoerde badkamer maakt het helemaal af. Met een ruime inloopdouche, een dubbele
wastafel en een toilet. De wasmachine-aansluiting zit ook op de badkamer, in een afsluitbaar gedeelte.

Overtuig jezelf en maak een afspraak voor een bezichtiging!

Algemeen:
Zeer goede staat van onderhoud en keurig bewoond.
Buiten- en binnenzonwering aanwezig.
Servicekosten € 226,91 per maand.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 645.000 k.k.
Servicekosten € 227.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 227,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2016

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 133 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Inhoud 430 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche, 1 toilet, 1
wasmachineaansluiting en 1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag

Voorzieningen Buitenzonwering, glasvezel kabel, mechanische
ventilatie, natuurlijke ventilatie, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A

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

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas HR gas gestookt uit 2016,
eigendom



Kadastrale gegevens

Elst N 3825
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerplaats

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 227,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond







Vragenlijst


































