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Vraagprijs

€ 197.500

K.K.
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KENMERKEN

Woonoppervlakte 66m² 
Perceeloppervlakte

Inhoud 205m³
Bouwjaar 1982

Vraagprijs

€ 197.500

K.K.



Grevekeur 3
Schijndel





Omschrijving
In een kleinschalig 
appartementencomplex in woonwijk 
Grevekeur te Schijndel treft u deze fraaie 
3-kamer hoekappartement aan met twee 
balkons. Een balkon op het zuiden met vrij 
uitzicht en het andere balkon op het 
zuidwesten aan de achterzijde van het 
appartement.  Het appartement is gelegen 
op de eerste en tevens bovenste 
verdieping van dit complex en beschikt 
tevens over een royale bergzolder. 

Op de begane grond is een stenen 
berging aanwezig voor het plaatsen van 
o.a. uw fietsen en kliko's.

Door de centrale ligging zijn alle 
voorzieningen vanaf deze fraaie locatie 
prima te bereiken. Op slechts vijf minuten 
afstand is het gezellige centrum van 
Schijndel waar u terecht kunt voor uw 
dagelijkse boodschappen en de 
weekmarkt op zaterdag. 
Kinderdagverblijven en basisscholen zijn 
ruimschoots aanwezig en in de nabije 
omgeving van de woning gelegen.

Ook sportvoorzieningen en uitvalswegen 
naar alle windstreken zijn goed te 
bereiken. Om de hoek ligt het fraaie 
buitengebied van Schijndel waar u van 
mooie fietstochten en lange 
wandeltochten kan maken.







































Indeling: 

Toegang via een buitentrap naar de 
overdekte toegang. U komt in de hal/
entree. Vanuit de hal de toegang naar het 
toilet, de ouderslaapkamer met 
inloopkast,  de douche met wastafel en 
een doorloop naar de 2e slaapkamer met 
het balkon aan de achterzijde.

Vanuit de hal naar de ruime woonkamer 
met een balkon op het zuiden met vrij 
uitzicht. Aansluitend aan de woonkamer 
de half open keuken. Vanuit de keuken 
middels een schuifdeur  naar de berging/
wasruimte met opstelling van de 
wasmachine, droger en de cv-ketel.

Toegang tot de beide balkons middels 
een schuipui. Tevens zijn de balkons 
voorzien van een zonneluifel.

Via een vlizotrap bereikt u de zeer ruime 
bergzolder.

Achterom aan de achterzijde via een 
brandgang heeft u nog de beschikking 
over een externe berging.























































Entree / hal





Slaapkamer met inloopkledingkast



Woonkamer



Woonkamer met balkom op het zuid/westen



 Keuken



Slaapkamer met balkon achterzijde



Hal  en wasruimte  achter de keuken



Plattegrond







Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



 
 

Algemene informatie voor de koper: 

Bijkomende kosten: 

* 2% Overdrachtsbelasting * Notariskosten van de transportakte. 

* Kadastrale kosten betreffende akte van levering. 

* Verrekening van de eigenaarlasten over het lopende jaar. 

* Financieringskosten, deze zijn afhankelijk van de hoogte van de hypotheek 

* Notariskeuze is voorbehouden aan de koper en zal deze bekend maken vooraf 

    aan het tekenen van de koopakte. 

* Koper die een natuurlijk persoon is heeft drie werkdagen bedenktijd om de                                                                        

   koopovereenkomst te ontbinden, mits de koper een natuurlijk persoon is en niet handelt in  

   uitoefening van een beroep. 

* De koopakte zal conform Vastgoedpro - model worden opgemaakt. 

* Registratie van de koopakte in het kadaster is mogelijk, de kosten komen voor rekening van   

   koper.                 

 

Details     

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt nadat niet alleen over 

de hoofdzaken (prijs/object) maar ook over de details(zoals oplevering,  roerende zaken enz.) 

overeenstemming is bereikt.   

Uitnodiging: 

Alle door Langenhuijsen Makelaardij en de verkoper  verstrekte informatie moet uitsluitend 

gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bod. 

Aan de inhoud en of onvolkomenheden van deze brochure kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

De eventueel bijgevoegde tekeningen zijn slechts ter indicatie van de indeling van het pand 

en zeker niet bedoeld voor constructieve doeleinden. 

Bezichtiging: 

Bezichtiging vindt plaats middels een afspraak via de makelaar. 

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer 0413 296025 of mobiel 06 20 44 64 73. 

Ook ’s-avonds en op zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur 
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