 Korte Haven 14 a, (3111 BJ) Schiedam
€ 240.000,- k.k.

KENMERKEN
Alle informatie op een rijtje
Soort woning

Appartement

Bouwjaar

1978

Type woning

Portiekwoning

Tuin

Zonneterras en balkon

Kamers

3

Berging

Op de begane grond (6 m²)

Woonoppervlakte

81 m2

Verwarming

Blokverwarming

Gebouwgebonden
buitenruimte

(Balkon & terras) 30 m2

Parkeren

1 parkeerplaats op de binnenplaats
Optioneel kan er een 2e parkeerplaats
gehuurd worden

2
Externe bergruimte 6 m

Inhoud

264 m3

OMSCHRIJVING
Jullie zijn een jong en modern stel en zoeken een appartement dat past bij jullie wensen om te proeven van het bruisende stadsleven.
Naast het bruisende stadsleven wensen jullie een plek die rust biedt zeker in deze, door COVID-19 gekenmerkte, hectische periode.
Het appartement ligt aan de Korte Haven in Schiedam het 'Brooklyn van Rotterdam' en biedt een bijzonder gezellige ligging door de
diversiteit aan horeca, winkeltjes, galerieën, museum en theater. Met andere woorden: “zoek niet verder”, want dit appartement
voldoet aan al jullie wensen.
HIGHLIGHTS:
• De elektrische haard in de woonkamer zorgt voor de juiste sfeer en romantiek.
• Moderne badkamer met een 'His & Hers Shower' (maar His & His of Hers & Hers is natuurlijk ook goed ;)), dus geen ruzie meer over
wie er als eerst mag douchen ;)
• Eigen parkeerplaats op de binnenplaats. Hebben jullie meer plaats nodig door een tweede auto? Geen probleem! Een tweede
parkeerplaats kan in overleg gehuurd worden.
• Het complex is voorzien van een trapopgang en ruime lift.
• Dagelijks op jullie balkon op het zuiden genieten van een heerlijk uitzicht over de 'Instagram waardige' historische haven. Of zitten
jullie liever op jullie eigen terras, onder genot van een lekker hapje en drankje.
• Aan ruimte geen gebrek! Wij bieden een woonoppervlakte van circa 81 m², gebouw gebonden buitenruimte van circa 30 m² en een
inhoud van circa 264 m³.
• Ruimte nodig voor de rest van jullie verzameling aan spullen? Geen probleem wij bieden een berging van circa 6 m² op de begane
grond.
• Actieve VvE met een maandelijkse bijdrage van circa €180,Kunst, historische binnenstad, Jeneverhoofdstad, Gin City en 'De Schiedamse Molens'; dat zijn leuke kenmerken voor Schiedam! En
wat dachten jullie van de bekende Brandersfeesten? Deze zijn op loopafstand, net als alle benodigde voorzieningen.
Jullie zijn hip (of denken hip te zijn ;)) en stads ingesteld en wensen een goede bereikbaarheid. Check! Schiedam heeft een perfecte
verbinding met steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Op nog geen 5 minuten loopafstand is het metrostation
gelegen, waardoor jullie binnen no-time in Rotterdam zijn.
INDELING
Het appartement is gelegen op de tweede verdieping.
Entree afgewerkt met een betegelde vloer, sierpleister wanden en kunststof panelen plafond. De entree is voorzien van een intercom
en biedt toegang tot de meterkast en de hal.
Hal afgewerkt met een betegelde vloer, sierpleister wanden en kunststof panelen plafond. De hal biedt toegang tot het betegelde
toilet met fonteintje, de woonkamer, de keuken, slaapkamer en badkamer.

OMSCHRIJVING
Riante woonkamer afgewerkt met een betegelde vloer, sierpleister wanden en gestuct plafond. De woonkamer heeft een heerlijk
uitzicht over de haven en is voorzien van een elektrische haard en airconditioning. Vanuit de woonkamer is er toegang tot het
balkon.
Gesloten keuken afgewerkt met een betegelde vloer, sierpleister wanden en gestuct plafond. De keuken is voorzien van een
black-out rolgordijn, divers inbouwapparatuur, inductie kookplaat, moderne afzuigkap (Klarstein), koelkast, onder- en
bovenkastjes, aansluiting voor wasmachine en droger en een bergkast (vliering).
Slaapkamer 1 afgewerkt met een laminaat vloer, sierpleister wanden en gestuct plafond. De slaapkamer is voorzien van een
black-out rolgordijn en biedt toegang tot de 2e slaapkamer en het balkon.
Slaapkamer 2 afgewerkt met een laminaat vloer, sierpleister wanden en gestuct plafond. De slaapkamer is voorzien van een
black-out rolgordijn en heeft een heerlijk uitzicht over de historische haven.
Moderne badkamer afgewerkt met een betegelde vloer, betegelde wanden en gestuct plafond. De badkamer is voorzien van twee
wastafels en een 'His & Hers Shower' (maar His & His of Hers & Hers is natuurlijk ook goed 😉).
Balkon gunstig gelegen op het zuiden met een prachtig uitzicht over de historische haven waar jullie heerlijk kunnen vertoeven.
Naast het balkon beschikt het appartement ook over een heerlijk ruim terras op het noorden.
Dit appartement is zeer beslist een bezichtiging waard!
Zien is geloven dus druk op de knop en neem contact met ons op.
Het meetwerk is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te
passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
ALGEMEEN:
Bezichtiging uitsluitend via ons kantoor.
Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de
juistheid van de vermelde informatie kan door makelaarskantoor Buuron & Kuipers Makelaars Taxateurs B.V. geen
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Helaas een regenachtige dag!
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No stress: 'His & Her Shower!

Molen: ''De Drie Koornbloemen'

PLATTEGROND
Appartement op de tweede verdieping

PLATTEGROND
Berging bgane grond

OVER DE KORTE HAVEN

____________________________________

Kunst, historische binnenstad,
Jeneverhoofdstad, Gin City en 'De
Schiedamse Molens'; dat zijn leuke
kenmerken voor Schiedam! En wat
dachten jullie van de bekende
Brandersfeesten?
Het appartement ligt aan de Korte
Haven in Schiedam het 'Brooklyn
van Rotterdam' en biedt een
bijzonder gezellige ligging door de
diversiteit aan horeca, winkeltjes,
galerieën, museum en theater.

KADASTRALE KAART

VOORWAARDEN
Wat zijn mijn verplichtingen?
BANKGARANTIE/WAARBORGSOM

BEDENKTIJD

Als koper dien je zelf een bankgarantie te
verzorgen of een waarborgsom te storten
van tien procent (10%) van de
overeengekomen koopprijs.

Na het ondertekenen heeft de koper een
bedenktijd van drie dagen, ingaande om
24.00u in de avond van de dag waarop
koper een exemplaar of kopie van de
getekende koopovereenkomst heeft
ontvangen. Koper dient hiertoe een
ontvangstbevestiging te tekenen.

MELD- EN ONDERZOEKSPLICHT
Als verkoper heb je de plicht om bij jou
bekende gebreken aan de woning te
melden aan de koper. Buuron & Kuipers
Makelaars verzoekt de verkoper een
daartoe opgestelde vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst wordt aan de koper
overhandigd bij het ontwerp van de
koopovereenkomst. De koper heeft een
onderzoeksplicht. Aan verkoper kunnen
niet worden tegengeworpen de gebreken
die bij de koper bekend zijn of bekend
zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld door
inzage in de openbare registers.

SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE
Wettelijk gezien komt de
koopovereenkomst tussen de verkoper
en de particuliere koper van een
woonhuis pas tot stand als een
schriftelijke koopovereenkomst is
opgesteld en door beide partijen is
ondertekend.

OUDERDOMSCLAUSULE
Wanneer een woning wordt verkocht die
ouder is dan 25 jaar, wordt in de
koopovereenkomst een algemene
ouderdomsclausule opgenomen, waarin
onder meer is opgenomen dat de eisen
die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen
worden niet hetzelfde zijn als de eisen die
tegenwoordig aan nieuwbouwwoningen
gesteld mogen worden.

ASBEST
Per 1 juli 1993 is de verkoop van asbest
en/of asbesthoudende materialen in
Nederland verboden. Wanneer een woning
wordt verkocht die is gebouwd voor 1994
zal een clausule in de koopovereenkomst
worden opgenomen dat koper verkoper
vrijwaart voor alle gevolgen voortvloeiende
uit de eventuele aanwezigheid van asbest
en/of asbesthoudende materialen.
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