
Wernhoutseweg 2-B
Zundert

De Hu izenprakt i jk

Vraagprijs: € 250.000,-





INFO

Hierbij bieden wij dit zeer ruime appartement aan. Gelegen op de tweede verdieping van het 

appartementencomplex Veilingzicht. Het appartementencomplex Veilingzicht is gelegen op de 

hoek van de Lijsterstraat en de Wernhoutseweg/Molenstraat gelegen. Het appartement heeft 2 

slaapkamers, ruime badkamer, bergruimte, open keuken een zeer ruime woonkamer. Op 

afsluitbaar terrein is een gezamenlijke fietsenberging.

Dit appartement is gebouwd in 1996 en heeft dak-, muur- en vloerisolatie. De ramen zijn voorzien 

van isolerende beglazing. De verwarming en het warm water is door middel van een C.V. combi-

ketel uit 2014. Het appartement is voorzien van rolluiken aan de voorzijde.

INDELING

De hal geeft toegang tot de twee ruime slaapkamers, toilet, badkamer en berging. Vanuit de hal 

bereik je de zeer ruime woonkamer (40m2) en de open keuken die van alle gemakken is voorzien. 

Dit zeer ruime appartement heeft een woonoppervlakte van maar liefst 85m2!

VVE

Bij de koop van dit appartementsrecht wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. 

Deze vereniging regelt die zaken, die van algemeen belang zijn (opstalverzekering, onderhoud 

etc.). De bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt ca. € 100,- per maand.







APPARTEMENT

Hierbij bieden wij dit zeer ruime appartement aan. Gelegen op 

de tweede verdieping van het appartementencomplex 

Veilingzicht. Het appartementencomplex Veilingzicht is 

gelegen op de hoek van de Lijsterstraat en de 

Wernhoutseweg/Molenstraat gelegen. Het appartement heeft 

2 slaapkamers, ruime badkamer, bergruimte, open keuken 

een zeer ruime woonkamer. Op afsluitbaar terrein is een 

gezamenlijke fietsenberging.

Dit appartement is gebouwd in 1996 en heeft dak-, muur- en 

vloerisolatie. De ramen zijn voorzien van isolerende beglazing. 

De verwarming en het warm water is door middel van een C.V. 

combi-ketel uit 2014. Het appartement is voorzien van 

rolluiken aan de voorzijde.













INDELING

De hal geeft toegang tot de twee ruime slaapkamers, toilet, 

badkamer en berging. Vanuit de hal bereik je de zeer ruime 

woonkamer (40m2) en de open keuken die van alle 

gemakken is voorzien. Dit zeer ruime appartement heeft een 

woonoppervlakte van maar liefst 85m2!









KENMERKEN

- 85m2 woonoppervlakte;

- Bouwjaar: 1995;

- Zeer ruim opgezet appartement;

- 2 slaapkamers;

- Vlakbij centrum van Zundert;

- Instapklaar.





VERDIEPING





ALGEMENE 
INFORMATIE
Wernhoutseweg 2-B

Oppervlakten en inhoud

Gebruikersoppervlak wonen 85 m2

Overige inpandige ruimte 0 m2

Inhoud woning 256 m3

Externe bergruimte 0 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m2

Bouwjaar 1995

Indeling woning

Aantal kamers 5

Aantal slaapkamers 2

Kadastrale informatie

Kadastrale gemeente ZUNDERT

Sectie K

Nummer 4443

Eigendomssituatie Meerdere adressen

Groot ca. 135 m2

KENMERKEN

DISCLAIMER

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure getoonde foto's en informatie, verstrekt door de makelaar.

CONTACTGEGEVENS

Adres: De Huizenpraktijk Email: makelaar@dehuizenpraktijk.nl

Eikenlaan 13 Tel. nummer +31165348531

4881 AH  Zundert


