
Technische Fiche > Mooi appartement met terras in Apt > 159.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/mooi-appartement-met-terras-in-apt-812

Agentschap mandaatnummer : 2532

Bedrag : 159.000,00 euro (Makelaarskosten ten laste van de verkoper)
(Reken bovendien gemiddeld ongeveer 8% van de notariskosten)



Regio('s) van het onroerend goed : Apt et environs
Beschikbaarheid van het onroerend goed : gratis te koop
Overeen te komen prijs ? non
Bedrag onroerendgoedbelasting : 310 euro
Jaarlijkse kosten (water, elektriciteit, ...) : N/C

1/ Woning

Bouwdatum : 19e eeuw
Algemene staat : zeer goed
Oriëntering : oost / wes
Woongedeelte : 80 m²
Aantal niveaus : 2
Aantal kamers : 3
Hoofdruimte : 38
Soort keuken : open
Aantal slaapkamers : 1
Aantal badkamers : x
Aantal badkamers met douche : 1
Aantal toiletten : 1
Berging : x
Kelderverdieping : x
Kelder : 1 gemeenschappelijke kelder
Zolder : x
Garage : x
Parking : x
Type verwarming : 2 omkeerbare airconditioning
Staat elektriciteit, sanitair : zeer goed
Type ramen : dubbele beglazing
Afvalwaterafvoer : allemaal op het riool
Mogelijkheid tot verlenging : x
Energieverbruik (klasse) : Maagd
Broeikasgasbalans (klasse) : Maagd
Details, sterke punten, andere voordelen : Licht appartement, in zeer goede staat.
Gerenoveerd gebouw, in een rustige omgeving.

2/ Tuin

Oppervlak : 0 m²
Terras : ongeveer 15 m²
Overdekt terras : ja
Buitenkeuken : x
Zwembad : x
Pool House : x
Tennis : x



Waterput : x
Details, sterke punten, andere voordelen : Mooi terras met uitzicht op de daken van Apt.

3/ Foto's

Zeer mooi appartement vol charme in het hart van de stad Apt. Deze eigenschap van
ongeveer 80 m² (74,16 m² Carrez wet) is op de 3e en laatste verdieping van een

prachtig gebouw zeer goed onderhouden. Het bestaat op het 1e niveau uit een grote
lichte woonkamer van ongeveer 38 m² en een kleine open volledig uitgeruste keuken.

Op het 2e niveau vindt u een grote mezzanine die open staat voor de woonkamer, die u
kunt transformeren in een slaapkamer, een kantoor of een ontspanningsruimte, evenals

een badkamer met wc en een mooie slaapkamer met veel opslag, open op een terras
van ongeveer 15 m² met uitzicht over de daken. Een gemeenschappelijke kelder.

Mede-eigendom maar geen trustee. Dak vernieuwd in 2009. Geen werkzaamheden
vereist.
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