
TE KOOP 

Appartement 175 

Vraagprijs: € 147.500,00 k.k. 

 

Wilt u zelfstandig, comfortabel en zorgeloos wonen? 

Dan bieden wij u een keurig appartement aan, gelegen op de 4e verdieping (!), in serviceflat 
Vroonlande in Dirksland. Vanuit uw woonkamer en vanaf het balkon kijkt u uit op de schitterende 
tuin, gelegen aan de voorkant van de Vroonlande. 

Serviceflat Vroonlande biedt u een luxe woonomgeving. Wilt u meer informatie over de serviceflat, 
dan kunt u terecht op de website https://www.vroonlande.nl 

Wij bieden u een tweekamer appartement, inclusief berging, met een woonoppervlak van ca. 60 m2. 
De inhoud van het appartement is ca. 150 m3 . Een omschrijving van de indeling van het 
appartement vindt u hieronder: 

Naast de voordeur van het appartement treft u de meterkast. Ook is hier een doorgeefkast naar de 
keuken aanwezig, waarin uw maaltijden kunnen worden klaargezet. Hal/entree met intercom en 
toegang tot badkamer met toilet en woonkamer. Woonkamer met uitzicht over de voortuin 
(voorkant) en toegang tot het balkon. Open keuken met ingebouwde koel-/vriescombinatie, 
vaatwasser, combimagnetron en 2-pits keramische kookplaat. Royale slaapkamer met toegang tot 
balkon en badkamer. Badkamer met douchecabine, wastafel, wasmachineaansluiting en toilet. Het 
balkon is gelegen op het oosten.  

Afmetingen: 
– Hal/entree ca. 2.75 x 1.80 m  – Woonkamer ca. 5.95 x 3.80 m 
– Keuken ca. 2.45 x 2.05 m  – Slaapkamer ca. 4.35 x 3.80 m 
– Badkamer ca. 2.80 x 2.40/1.45 m – Balkon ca. 3.60 x 2.00 m. 

Algemene informatie kosten: 
– Voorschot verwarming; € 80,00 per maand. 
– Servicekosten ca. € 415,28 per maand, incl. water, verzekering, hulpoproep, glazenwasser, huisvuil, 
algemene kosten. 

Heeft u vragen of wil u vrijblijvend een bezichtiging doen dan kunt u dit aangeven bij de Vroonlande 
via telefoonnummer 0187-602001 of via mailadres info@vroonlande.nl. Wij, de familie, vragen u om 
bij interesse uw bod uiterlijk 15 maart bij ons kenbaar te maken via epi.groen@gmail.com. 
Oplevering is onderling overleg, maar de voorkeur is zo spoedig als mogelijk. 
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