
Exclusief 

wonen
Riant appartment midden in het centrum

Marktstaete 59
5531 BR Bladel

Luxe appartement met

riant dakterras!

0497-229030 | info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl



Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

2011




Soort:


Galerijflat




Woonoppervlakte:

163 m²




Inhoud:

456 m³




Externe bergruimte:


10 m²




Extra's:

Berging & parkeerplaats in parkeergarage


Riant dakterras

Loggia met uitzicht op de markt


Hoogwaardige afwerking




Locatie:

Gelegen in het bruisende 


centrum van Bladel



Omschrijving
Marktstaete 59 te Bladel




In het prachtige centrum van Bladel gelegen in het fraaie complex Marktstaete
ruim en luxe afgewerkt appartement (type maisonette) met onder andere een
groot dakterras, uitzicht over de markt en 1 parkeerplaats en berging in het
souterrain. In dit exclusieve appartement kunnen al uw woonwensen
werkelijkheid worden.




Begane grond (gemeenschappelijk):




Centrale entree met videofooninstallatie, bellentableau, brievenbussen,
alsmede trappenhuis en liftinstallatie met toegang tot de appartementen en
parkeergarage.



Dit appartement bevindt zich op de tweede en derde verdieping in het recent
gebouwde complex Marktstaete. U kunt de entree van het appartement
gemakkelijk zowel per trap als per lift bereiken. De entreehal is breed van
opzet, zodat deze eventueel ook ideaal is voor rolstoelgebruikers.  




INDELING




Vanuit de lift / het trappenhuis kunt u via een brede galerij naar het
appartement. Het complex is aan de binnenzijde voorzien van een fraai
groenblijvend sedum-dak.




Entree

Entreehal met eikenhouten plankenvloer, meterkast (8 groepen, 2
aardlekschakelaars en 1 fornuisgroep), geheel betegelde toiletruimte met
wandcloset en fonteintje en C. V. -/bergruimte met opstelling van de C. V. -
installatie, wasmachine-aansluiting en mechanische ventilatie unit. Verder is
middels de hal toegang tot de woonkamer.




Woonkamer

Ruim opgezette en sfeervolle woonkamer met toegang tot een loggia van
waaruit u een prachtig uitzicht over het 'gindrahuis' heeft. De woonkamer is
voorzien van een pvc plankenvloer, spachtelputzwanden en
videofooninstallatie. In de woonkamer bevindt zich tevens de trapopgang naar
de verdieping.




Keuken

Open keuken met een eikenhouten plankenvloer en een luxe keukeninrichting
in hoekopstelling met een extra kastenblok voorzien van een inductiekookplaat,
afzuigkap, koelkast, vriezer, vaatwasser, combi-oven, oven, quooker en
composiet aanrechtblad.




Slaapkamers

Twee ruime slaapkamers welke beiden zijn voorzien van een eikenhouten
plankenvloer en spachtelputzwanden. Beide kamers bieden voldoende plaats
voor een tweepersoonsbed en kledingkast.




Badkamer

Geheel betegelde luxe badkamer voorzien van een ligbad met
thermostaatkraan, inloopdouche met glazen douchedeur en thermostaatkraan, 2
wastafels, wandcloset en designradiator.




Verdieping




Vanuit de woonkamer bereikt u middels een vaste trap de overloop met
toegang tot de separate toiletruimte en de derde slaapkamer. Deze is voorzien
van een eikenhouten plankenvloer, spachtelputz wanden en een dakkapel.
Tevens is er toegang tot een prachtig riant dakterras welke is voorzien van een
TV -aansluiting, buitenkraan en overdekt kraaldelen plafond voorzien van
inbouwspots.





















Algemeen:




- Bouwjaar 2011.

- Woonoppervlakte appartement: 164 m²

- Oppervlakte dakterras en loggia is totaal 58 m²

- Het appartement beschikt over een eigen berging en parkeerplaats in het
souterrain
- C. V. - en warmwatervoorziening middels een Remeha C.V. combiketel

- Het appartement is voorzien van optimale isolatie. (dak-, vloer- en
spouwisolatie)
- Het appartement is voorzien van hardhouten kozijnen met draai-/kiepramen
en isolerende beglazing

- Het complex is gelegen midden in het centrum met alle voorzieningen en
winkels direct tegenover uw appartement. Op de begane grond van het complex
vindt u tevens verschillende restaurantjes met hun terrassen waar het ’s zomers
heerlijk vertoeven is 

- Aanvaarding in overleg

 - Servicekosten appartement en 1 parkeerplaats zijn op te vragen.




Kortom: houdt u van luxe wonen op een veilige en zéér centrale locatie? Dan
bent u bij dit appartement aan het juiste adres! Informeer naar de
mogelijkheden.



Marktstaete:

Het project marktstaete is een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Een plek
waar eten & drinken, werken en wonen op een gezellige manier samengaan.
Een plek ook, waar het veilig en rustig wonen is. Bovendien wordt het complex
omgeven door alle voorzieningen.























Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de kaart





Heeft u 

interesse?

Burgemeester Magneestraat 4

5571 HD Bergeijk




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl


