TE KOOP

Voorterstraat 100 a
6462 SX Kerkrade
€ 100.000 k.k.

KENMERKEN

Vraagprijs
Status
Oplevering
Soort appartement
Woonlaag
Soort bouw
Bouwjaar
Oppervlakte
Perceel
Inhoud
Kamers
Slaapkamers
Verdiepingen
Energielabel
Verwarming
Ketel

€ 100.000 k.k.
Verkocht
In overleg
Beneden + bovenwoning, appartement
1
Bestaande bouw
1906
79m²
91m²
299m³
3
2
2
E
C.V.-ketel
(2015, combi-ketel, huur)

Ten aanzien van de juistheid kan door LWM geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig
recht worden ontleend.

OMSCHRIJVING

Wegens de bijzonder vele aanvragen plannen we geen bezichtigingen meer in. Stuur ons een email om op de reservelijst te
komen. info@lwm.nu
Let op; De woning wordt verkocht terwijl deze verhuurd is (€ 763/maand)
Welkom in deze knusse woning, met tuin en twee slaapkamers. De woning is gelegen in Blijerheide. Naast het voordeel van
wonen in deze kindvriendelijke, nieuwe wijk is de woning goed te bereiken via de lokale ontsluitingswegen. De woning is dient
gemoderniseerd en opgeknapt te worden.
Indeling:
Begane grond: Via de entree bereikt men de hal, die toegang biedt tot de badkamer, keuken en woonkamer. Vanuit de keuken
bereikt men de tuin, achter in de woonkamer is de trap naar de eerste etage.
Op de eerste etage zijn twee riante slaapkamers te vinden.
+ Prima rendement!
+ Gezellige gewilde wijk
+ Woning is per direct beschikbaar
Volg ons op Facebook en/of Instagram om previews te zien van alle nieuwe aanbod! (LWM Makelaardij)
https://www.facebook.com/LWM.nu
De brochure vindt u op onze website www.LWM.nu
Tot snel,
LWM Makelaardij - Makelaars van nu
Disclaimer:
Deze informatie is met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Controleer specifieke, prijs en koop beïnvloedbare zaken
en datums alvorens de koop, of vraag het aan LWM Makelaardij BV. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn ter indicatie. De
koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Wij adviseren ten alle tijde het
inschakelen van een deskundige vertegenwoordiger. Indien u als koper geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u
zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Wij verstrekken ook de 'Vragenlijst'
en 'Lijst van roerende zaken' op aanvraag (info@lwm.nu)
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