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KENMERKEN
Woonoppervlakte

68 m²
Inhoud

222 m³

Perceeloppervlakte

66 m²
Energielabel

B



OMSCHRIJVING
3-kamerappartement met afgesloten parkeerplaats 
op centrale toplocatie!




Vrijgekomen aan de Akerstraat is dit net 
onderhouden 2-slaapkamer appartement met 
berging en afgesloten parkeerplaats op het achter 
terrein. Het appartement is zeer centraal gelegen, op 
steenworpafstand van het 'Carboonplein'. Hier tref je 
alle voorzieningen die je kunt wensen, te weten: 
meerdere supermarkten, leuke winkeltjes en vele 
horecagelegenheden. Tevens liggen diverse 
sportvoorzieningen, onderwijsinstellingen en nog 
veel meer in de directe nabijheid. 




Indeling

Begane grond: 

Centrale hal met brievenbussen, bellentableau en 
trapopgang naar de verdieping. 

Middels poort is het achter terrein bereikbaar met 
eigen parkeerplaats en berging. 




Entree:

Bij binnenkomst tref je in de hal de meterkast en 
toegang tot alle vertrekken. 

De woonkamer is ruim bemeten en wordt fraai 
belicht door grote raampartijen aan de achterzijde. 
Tevens is de woonkamer voorzien van een open 
hoekkeuken, wat een ruimtelijk gevoel geeft. De U-
vormige keuken beschikt over: gasfornuis, afzuigkap, 
inbouwoven, koel-vriescombinatie en veel 
opbergmogelijkheden. Eveneens valt op dat de 
keuken erg ruim en breed is, wat het koken erg fijn 
maakt. 




Aan de voorzijde tref je de twee slaapkamers. De 
hoofdslaapkamer biedt ruimte genoeg voor het 
plaatsen van een tweepersoonsbed en royale 
(garderobe)kasten. De tweede slaapkamer is perfect 
te gebruiken als gastenkamer of werk/hobbykamer. 
Tevens staat deze kamer in directe toegang met het 
balkon aan de voorzijde. Heerlijk om hier 's zomers 
op het terras te zitten!





De badkamer is volledig betegeld en is voorzien van 
een douchebad en wastafel. Grenzend aan de 
badkamer is de separate toiletruimte. 





















































































Bijzonderheden:

* Pand is voorzien van kunststofkozijnen met dubbel 
glas

* Woning beschikt over eigen afgesloten 
parkeerplaats

* Gelegen op zéér centrale locatie

* Locatie voorzien van goede uitvalswegen




Interesse? Wij nemen graag de tijd voor je! Plan een 
afspraak in en we laten je de woning graag zien. Voor 
jouw gemak zijn wij ook in de avond of in het 
weekend bereikbaar.  




Onze makelaars nodigen je graag uit.































PLATTEGROND



PLATTEGROND BERGING



3D PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR

Link voor de bieding 

krijgt u via de mail 

Kanaaldijk N.W. 21a, 5707 LA in Helmond

0492 79 29 95

info@debrabantmakelaar.nl


