
Moerashoeve 7 Nieuwegein



Omschrijving:

Dit ruime appartement is gelegen aan de rand van Nieuwegein in de jonge en gewilde wijk Blokhoeve dichtbij Utrecht. Het

appartement is gelegen op de eerste woonlaag en heeft een royale afmeting van `95` m², uniek is het balkon van ruim 35 m². De

afwerking van het appartement is netjes: lichte kleuren, een open keuken en een nette badkamer met een inloopdouche. Het

appartement is gelegen in het appartementencomplex The Edge, het recente complex heeft een luxe uitstraling mede door de

ruime entrees en de centrale ruimtes. Ideaal is de aanwezigheid van een eigen parkeerplaats in de parkeergarage en separate

berging. 

Een fraai en ruim appartement in een mooie, nieuwe wijk, vlakbij Utrecht en alle praktische faciliteiten van Nieuwegein

alsmede vele recreatievoorzieningen en parken in de directe omgeving. 

Begane grond: Entree, centrale hal, brievenbussen, bellenplateau, trapopgang, lift en toegang tot parkeergarage. 

Appartement op de begane grond: Entree, ruime hal, meterkast, toilet met fontein en een ruime slaapkamer. De woonkamer is

circa 38 m² en gelegen aan de voorzijde van het appartementencomplex. Het gehele appartement is voorzien van een lichte

laminaatvloer. Tevens is het gehele appartement voorzien van nette afgewerkte wanden en plafond. De open keuken is

voorzien van alle gewenste inbouwapparatuur. 

Vanuit de woonkamer en 2 slaapkamers geeft de schuifpui toegang naar het royale terras van 35 m². Het terras is gelegen op

het zuidoosten. Vanuit de hal is er tevens toegang tot de twee slaapkamers. 

De hal geeft tevens toegang tot de nette badkamer bereikbaar met inloopdouche, wandmeubel en wastafelmeubel. In de royale

inpandige berging van 7 m² is de wasmachine- en drogeraansluiting gesitueerd en veel bergruimte. 

Het appartement heeft een eigen parkeerplaats, welke is gelegen in de parkeergarage onder het complex alsmede een berging. 

Bijzonderheden:

schilderwerk in 2020

Ruim en keurig afgewerkt 4 kamer appartement;

94 m² woonoppervlak;

screens aanwezig achterzijde

op de eerste woonlaag gelegen;

royaal terras gelegen op het zuidoosten;

geheel voorzien van een fraaie laminaatvloer;

aan de rand van Nieuwegein in de gewilde wijk Blokhoeve gelegen;



eigen parkeerplaats in de parkeergarage en separate berging met elektra;

recente bouw uit 2011, goede isolatie;

verwarming middels stadsverwarming en ventilatie met warmte terugwinsysteem;

zeer gezonde VVE, VVE kosten per maand € 148,- p.m.

Aanvaarding in overleg per 1-8-2021 en zo mogelijk eerder 

Energielabel: A Soort woning : Appartement met parkeerplaats

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 2011

Ligging : In woonwijk, vrij uitzicht

Woonopp : 100 m²

Inhoud : 370 m³

Totaal aantal kamers : 4

Aantal slaapkamers : 3

Tuin : 5 x 7

Parkeren : Parkeerplaats

Isolatie : dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas

Energielabel :

Kenmerken:

Klasse A
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