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Kenmerken

& specificaties

Gebruiksoppervlakte wonen:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:


Energielabel:

100 m²


0 m²


322 m³


1969


E



Twee liftinstallaties aanwezig

Ruim, instapklaar 4-kamerHOEKappartement 
met een berging én een eigen parkeerplaats 
op een fijne locatie in Apeldoorn-West. Zoek 
jij dat? Dan is dit appartement aan de Henri 
Dunantlaan 169 écht iets voor jou.

Dit ruime appartement ligt op de 6e 
verdieping en heeft als groot pluspunt een 
fantastisch uitzicht! De bijbehorende 
parkeerplaats is zeer gunstig gelegen t.o.v. de 
ingang van het complex. 




Maar dat is niet alles wat dit appartement 
aantrekkelijk maakt. Het appartement is 
keurig onderhouden. Verhuis je meubels en je 
kunt wonen!




Het complex heeft een afgesloten entree met 
een intercom en twee liftinstallaties. De 
bijbehorende berging bevindt zich in de 

onderbouw. De Vereniging van Eigenaren is 
actief en druk bezig met de verduurzaming 
van het complex. Hierover vertellen wij je 
graag meer. 




Enkele pluspunten:

+ vrij uitzicht aan de voor- en achterzijde;

+ aantrekkelijk gelegen nabij bossen, 
sportvelden en centrum;

+ 3 slaapkamers.




Door de woning heen:




Je komt het appartement binnen in de ruime 
hal. Tevens vind je hier de garderobe en, 
ideaal, veel vaste kastruimte. We lopen door 
naar de woonkamer; lekker royaal, voorzien 
van lichte wandafwerking en  genoeg ruimte 
voor je eet- en zitgedeelte. Tevens is er aan 



deze zijde een zonnescherm. Vanuit de hal is 
ook de keuken bereikbaar. Het is een echte 
woonkeuken, je kunt er makkelijk een eettafel 
kwijt. De moderne keuken heeft alle 
inbouwapparatuur die je nodig hebt en veel 
bergruimte. Hier kun je heerlijk tafelen met 
een mooi uitzicht over Apeldoorn en de 
Veluwe! 




We lopen door naar de badkamer, die ziet er 
goed uit. Gemoderniseerd en voorzien van 
een lekkere inloopdouche en een breed 
wastafelmeubel. Verder is er nog een toilet en 
een aparte ruimte met de cv-ketel, de 
wasmachine-aansluiting en een boiler 
(Daalderop).




En wat heel prettig is, dit appartement heeft 
maar liefst 3 slaapkamers. Alle slaapkamers 
hebben een prima afmeting. Een slaapkamer 
is echt heel royaal en heeft door de 
hoekligging een leuk zijraam. Ook is er vaste 
kastruimte en een wastafel. De tweede en 
derde slaapkamer bevinden zich aan de 
voorzijde. Eén slaapkamer heeft toegang tot 
het ruime balkon (w), hier ervaar je veel 
privacy en kun je fijn van de middagzon 
genieten. En wil je in de schaduw zitten, dan 
is er nog een balkon aan de achterzijde.


Het appartement wordt verwarmd middels 
blokverwarming en warm water middel een 
elektrische boiler. De huidige servicekosten, 
exclusief stookkosten, bedragen voor het 
appartement met berging € 346,28 per 
maand. Hierin zit een afbetaling van een 
verduurzamingslening. Het complex wordt de 
komende maanden energiezuinig gemaakt 
door te gaan isoleren en een nieuw 
verwarmingssysteem te installeren. En is 
daarmee weer klaar voor de toekomst. Het 
voorschotbedrag voor de stookkosten 
bedraagt €137,71 per maand.




Locatie: het appartement ligt in een geliefde 
woonomgeving vlakbij alle benodigde 
voorzieningen. Je hebt een heerlijk vrij 
uitzicht over Apeldoorn en groen. Binnen 
enkele fietsminuten sta je midden in de 
bossen. Fiets je de andere kant op, dan sta je 
binnen enkele minuten in het gezellige 
centrum van Apeldoorn. De supermarkt is om 
de hoek.




Interesse gekregen in dit ruime 4-
kamerappartement op een fijne locatie? Maak 
snel een afspraak voor een bezichtiging.



























Appartement



Berging



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Losse kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - Vinyl X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - boiler X

 

Overig - Contracten

Boiler: Moet worden overgenomen

Lijst van zaken



Met onze jarenlange kennis en ervaring
bieden w� de beste mogel�kheden om ook
uw woning te verkopen, aan te kopen of te
taxeren. W� denken graag met u mee, z�n
actief en enthousiast en hebben extra
aandacht voor persoonl�k contact. Ons
werkgebied is Apeldoorn, Ugchelen en
omliggende dorpen. 

Wij  hebben een passie voor
makelen

Naast het verkopen van de woning kunt u b�
ons ook terecht voor aankoopbemiddeling. W�
k�ken kritisch mee naar de woning die b�  uw
wensen past. Heeft u uw droomhuis
gevonden? Uw persoonl�ke aankoopmakelaar
begeleidt u deskundig en professioneel t�dens
het hele aankoopproces en bespaart geld, t�d
en zorgen. 

Aankoopbemiddeling

Een goede verkoop begint met een goed
advies. W� komen vr�bl�vend langs om de
waarde van de woning te bepalen en uitleg te
tgeen over onze werkw�ze. W� adviseren
hoe de woning het beste in de markt gezet
kan worden, om zo van de verkoop een
succes te maken. Uitereaard k�ken w� alt�d
naar uw eigen wensen en beslissen we
samen over de beste strategie. 

Verkoopbemiddeling

Buurman makelaardij is een actief NVM-
makelaarskantoor. Het team bestaat uit
twee beëdigde makelaars/taxateurs: Arjan
en Erika Buurman. Samen met ons
ondersteunend team weten we exact wat
er speelt in Apeldoorn. 

In de meeste gevallen vraagt de aankoop van
een woning om een nauwkeurig (NWWI)
taxatierapport. Onze makelaars z�n ervaren en
gecertificeerde taxateurs en leveren een
gevalideerd rapport. Dit rapport wordt onder
andere voorzien van foto's van het object,
bodemgegevens en kadastrale gegevens.
Onze werkw�ze is er zo op ingericht dat het
rapport binnen enkele wekdagen in huis is. 

Taxatie

Ook benieuwd naar de waarde en
verkoopmogel�kheden van uw woning?
Vraag dan een gratis waardebepaling en
verkoopadviesgesprek aan. 

Gratis waardebepaling en
adviesgesprek

Buurman Makelaardij
Arnhemseweg 117
7311 BE Apeldoorn
T: 055-5332915
E: Info@buurman.nl
I: www.buurman.nl

Volg onze socials!

Welkom


