
KAPELSTRAAT 27 C, EERDE

Nagenoeg nieuw appartement met twee balkons, lift, 

eigen berging en parkeerplaats



KAPELSTRAAT 27 C, EERDE

Nagenoeg nieuw appartement met twee balkons, lift, eigen berging en parkeerplaats, 
gelegen in het centrum van Eerde op de eerste verdieping van een kleinschalig 
appartementencomplex, De Driesprong. Bouwjaar 2021 en totaal oppervlak van maar 
liefst 105 m² (incl. 13 m² aan balkons). Onder andere voorzien van een royale en lichte 
living, twee ruime balkons, 2 slaapkamers. Duurzaam (label A) en gasloos. Zorgeloos, 
rustig en sfeervol wonen in het hart van de Meijerij. Gunstig gelegen ten opzichte van 
bedrijventerreinen, uitvalswegen en verbindingen naar omliggende dorpen en steden. 



Algemene informatie Bijzonderheden

Bouwjaar: 2021
Woonoppervlakte: 92 m²
Buitenruimte/ balkons: 13 m²
Inhoud: 304 m³

- Twee volwaardige slaapkamers, één met 
aangrenzend balkon
- Eigen parkeerplaats en berging achter het 
complex
- Gasloos; voorzien van een warmtepomp
- Het appartement is optimaal geïsoleerd, 
energielabel A
- Volledig voorzien van vloerverwarming en met 
3 eigen zonnepanelen 93 x 330 Wp)



ALGEMENE ENTREE BEGANE GROND

Centrale entree met bellentableau, centrale intercominstallatie, brievenbussen 

en toegang tot de centrale hal met lift. 


U heeft de keuze om met de lift of de trap het appartement te bereiken. 

Parkeren doet u op uw eigen parkeerplaats.





INDELING

Geheel voorzien van een fraai pvc vloer en keurig afwerking van wanden en plafonds. 

Hal welke toegang geeft tot de omliggende vertrekken. Toilet met fonteintje, hangend 

closet en mechanische afzuiging. 2 slaapkamers waarvan de 'ouderslaapkamer' grenst aan 
het balkon aan de voorzijde van het appartement. Badkamer grenzend aan de 

ouderslaapkamer voorzien van toilet, wastafel en inloopdouche. Ruime, speels ingedeelde, 
living met veel ramen waardoor er een prettige lichtinval is. Open keuken voorzien van 
fraaie tijdloze inrichting voorzien van inbouwapparatuur en composiet aanrechtblad.













BALKONS & BERGING

U heeft hier uw eigen vaste parkeerplaats (eigendom) tot uw beschikking. Via de 
parkeerplaats is de berging te bereiken.




Berging met daarin opstelling omvormer, warmtepomp, mechanische ventilatie 


en aansluitingen ten behoeve van wasapparatuur. 





INDELING



ZoDus Makelaars

Wie zijn huis verkoopt, wil op de eerste plaats de beste prijs. Daarnaast wil een verkoper dat de woning snel en
bovenal zorgeloos wordt verkocht. Bij ZoDus Makelaars gaan we altijd voor het beste resultaat. Onze full-service
dienstverlening en optimale kennis van de (lokale) markt leidt tot succesvolle transacties maar bovenal tot tevreden
kopers en verkopers. Onze integere en persoonlijke inzet staat garant voor een vertrouwde aanpak.




Dit vertrouwen wordt mede ondersteund door de bouwkundige keuring. Zo laten wij van ieder woonhuis dat wij
mogen verkopen door een extern bureau een bouwtechnische keuring uitvoeren. Zo heeft u als verkoper niet alleen
een compleet inzicht van de bouwkundige staat van de woning, er komen ook geen verrassingen achteraf of discussie
over geborgen gebreken.




Full service houdt ook in dat bijvoorbeeld de voorbereiding voor woningfotografie samen met een van de
medewerkers van ZoDus kan worden voorbereid. Deze komt bij u langs om tips en advies te geven over evt. het
verplaatsen van meubels, een muurtje texen of wat er uit het zicht moet worden gehaald om een woning
aantrekkelijker te maken voor de foto’s en bezichtigingen.




Uniek is ook ons bekende “Prestatie Contract”. De courtage die wij hanteren is niet gerelateerd aan de waarde van de
woning, maar aan de prestatie die wij leveren. Dat wil zeggen: als we de woning voor een goede prijs en binnen
afzienbare tijd verkopen dan worden we beter beloond dan wanneer de prijs tegenvalt of wanneer een woning langer
te koop staat dan verwacht. Wel zo eerlijk.




Naast onze diensten als verkoopmakelaar kunnen wij u ook begeleiden als aankoopmakelaar en begeleiden en
adviseren in het proces van het te huur aanbieden van een woning.




Snel, goed en zorgeloos verkopen, doe je met ZoDus Makelaars.



 Wiekslag 27, 5461 KC Veghel
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Kijk voor ons complete woningaanbod op www.zodus.nl


