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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte	



116 m²


 	


Perceeloppervlakte	



0 m²


 	


Inhoud	



388 m³


 	


Bouwjaar	



1999


 	


Prijs	



Vraagprijs € 489.000 k.k.


 	


Soort woning	



portiekflat


 	


Type woning	



appartement


 	


Aantal kamers	



3


 	


Aantal slaapkamers	



2


 	


Isolatie	



dakisolatie, muurisolatie, dubbel 
glas



 	

Energielabel	

> Omschrijving
Ben je op zoek naar een ruim, goed en luxe afgewerkt 
appartement, aan de rand het bruisende (winkel-)hart van het 
centrum van Enschede? Dan moet je hier zeker komen kijken!

Dit zeer royale 3-kamerhoekappartement ligt mooi gesitueerd 
op de 7e woonlaag in appartementencomplex Colonnade en 
dan in de woontoren "Bellevue” en heeft een bijbehorende 
parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder onder het 
gebouw en een inpandige berging op de begane grond. Het 
appartementencomplex heeft een actieve en gezonde 
Vereniging van Eigenaars.




Het oppervlak van de woonkamer en woonkeuken in het 
appartement is samen zeer riant (ca. 59 m2) en heeft extra 
veel lichtinval door de grote raampartijen aan de balkonzijde 
alsmede de extra zijramen. De woonkamer geeft toegang tot 
het royale, op het zuiden gesitueerde balkon met een 
elektrisch bedienbare zonwering. En wat het appartement 
uiterst aantrekkelijk maakt is dat de binnenzijde nagenoeg 
geheel in 2020 is gerenoveerd qua wanden, vloeren, badkamer, 
toilet en keuken alsook ingericht door Maison Manon.




Het appartement ligt aan de rand van het Enschedese 
stadscentrum met in de directe nabijheid onder meer de Oude 
Markt, het Van Heekplein met de bekende zaterdagmarkt en 
winkels als Primark, HEMA en Albert Heijn. De bereikbaarheid 
per auto is zeer goed, mede dankzij de goede ligging richting 
het buitengebied en de snelweg A35.




Indeling:

Royale ontvangsthal, toiletruimte (2020) v.v. toilet met 



> Omschrijving

fontein, inpandige berging v.v. opstelplaats cv-ketel, 
wasmachine, wasdroger en mechanische ventilatie unit, 
badkamer (2020) v.v. dubbele wastafel met meubel, 
inloopdouche, wandcloset en designradiator, aangrenzend 
aan de hal bevinden zich (aan de achterzijde) 2 ruime 
slaapkamers, vanuit de hal komt u in de royale en zeer 
sfeervol ingerichte woonkamer met schuifpui naar een 
ruim balkon (op het zuiden) en tevens de woonkeuken 
(2020) met een luxe keukenopstelling in een L-vorm en 
voorzien van diverse inbouwapparatuur.

Bijzonderheden:

- Bouwjaar: 1999

- Glasvezelaansluiting aanwezig in de meterkast bij de 
centrale hal.

- In het gebouw zijn 2 liftinstallaties aanwezig.

- Luxe keuken v.v. inductiekookplaat, afzuiginstallatie 
Plafondunit met Plasma Made Filterset 

, koelkast, vaatwasser en combimagnetron.

- Meterkast heeft 6 groepen, 1 kookgroep en 2 
aardlekschakelaars.

- Woonkamer, keuken en hal zijn voorzien van een 
sfeervolle visgraat gelegde PVC-vloer (2020).

- Inpandige berging is gesitueerd op de begane grond het 
gebouw.

- Balkon is voorzien van elektrisch bedienbare zonwering.

- Appartement is v.v. een videofooninstallatie.

- CV-ketel: Nefit Economy HR (bouwjaar 1999, eigendom)

-  Servicekosten: € 213,10 per maand (Bellevue) en € 3,32 
per maand (Colonnade)


- Definitief energielabel: C




Vraagprijs: € 489.000,- k.k.

Aanvaarding: in overleg




In de koopakte zullen de navolgende zaken worden 
opgenomen:

- Partijen zijn pas gebonden niet eerder dan dat er een 
schriftelijke koopovereenkomst is getekend door partijen 
(schriftelijkheidsvereiste).

- Het stellen van een bankgarantie/waarborgsom ter 
grootte van 10% van de koopsom. 




Interesse in dit huis?

Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw 
NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en 
bespaart u tijd, geld en zorg. Adressen van collega NVM-
aankoopmakelaars in Twente vindt u op Funda.nl en 
nvmtwente.nl





























> Kadaster Ontdek het perceel...


van Boulevard 1945 375 71 



> Plattegrond



> Plattegrond



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Energielabel



> team
Een huis kopen of je eigen huis verkopen; het zijn grote stappen 

in je leven. Een huis is meer dan een stapel stenen. Je deelt er lief 

en leed, maakt er nieuwe herinneringen, ontmoet er  mensen en 

meer. Aan deze belangrijke stap in je leven dragen wij graag ons 

steentje bij. Met persoonlijke aandacht én veel kennis en 

ervaring ontzorgen wij jou tijdens de aan- en/of verkoop van je 

woning. Samen maken we jouw woonwensen waar. 






Welkom bij Keuter Horstman makelaars!

Roomweg 64-66

7523 BR  Enschede




TEL. 053 20 30 123

info@keuterhorstman.nl

www.keuterhorstman.nl



> Algemene informatie
Koopovereenkomst en Waarborgsom / Bankgarantie 
 (bouw) tekeningen kan de maatvoering afwijken van de 



 werkelijkheid. De koper kan ook hieraan geen enkel recht 

 Indien er een koopovereenkomst tot stand komt tussen ontlenen. 

de verkopende en de kopende partij, zal Keuter Horstman 

makelaars zorg dragen voor het opmaken van een NVM Zowel de verkoper als Keuter Horstman makelaars 
koopakte volgens het laatste model vastgesteld door de aanvaarden in deze gevallen geen enkele 
NVM, de consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 
 aansprakelijkheid. 



 

Er zal door Keuter Horstman makelaars in de 
 De opgegeven maten zijn circa maten, conform de 
koopakte altijd een 10% waarborgsom / bankgarantie 
 meetinstructie. De meetinstructie is gebaseerd op 

worden opgenomen. Iedere koper dient zich hieraan 
 NEN 2580 en is bedoeld om een eenduidige manier van 
te conformeren. 
 meten toe te passen voor het geven van een indicatie van 


 een de gebruikersoppervlakte. De instructie sluit 

 Onderzoeksplicht & mededelingsplicht 
 verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 

 bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 

Deze uitgebreide brochure van Keuter Horstman beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 

makelaars heeft niet tot doel u een lijst te geven 
 

van mogelijk aanwezige gebreken in deze woning. 
 Daarnaast zijn de beschrijving en bijgevoegde 
De informatie zoals omschreven is verkregen van 
 plattegronden indicatief, de realiteit ziet u tijdens de 
de eigenaar / verkoper en aangevuld met eigen bezichtiging. Alle aanbiedingen worden gedaan onder de 
waarnemingen ter plaatse en heeft als doel de potentiële navolgende voorwaarden: 

koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijkertijd te 

voldoen aan de op de verkoper rustende - De aanbieding betreft niet meer dan een uitnodiging tot 
mededelingsplicht. 
 het doen van een voorstel. Verkopers behouden zich 


 uitdrukkelijk het recht tot gunning voor. 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper een 

onderzoeksplicht, wat inhoudt dat de koper zelf - Het uitbrengen van een bod betekent niet automatisch 
verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de dat u in onderhandeling bent. 

eigenschappen bezit die redelijkerwijs verwacht mogen 

worden. 
 - Bij meerdere serieuze kandidaten kan tot inschrijving 


 worden besloten na overleg met onze opdrachtgever.


 Vrijblijvende aanbieding 
 
 



 Aankoopmakelaar inschakelen 

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

samengesteld. Toch bestaat er de mogelijkheid dat er Bij deze woning treedt Keuter Horstman makelaars op als 
fouten en /of onvolledigheden in voorkomen. Alle aan u verkoopmakelaar. Wij raden u aan om bij interesse in deze 
verstrekte informatie is bedoeld als een uitnodiging om in woning zelf ook een makelaar in te schakelen. Uw eigen 
onderhandeling te treden en dient derhalve te worden makelaar zorgt ervoor dat u de beste deal sluit en u zich 
gezien als vrijblijvende aanbieding. 
 niet teveel door emoties laat beïnvloeden. 



 Hij of zij wint belangrijke informatie in over de woning 
Een bieding die gelijk staat met de vraagprijs, doet 
 zoals (verborgen) gebreken, erfdienstbaarheden, de 
niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. bouwkundige staat, de omgeving, het bestemmingsplan 
Verkoper heeft te allen tijde het recht van gunning. 
 en geeft inzicht in de reële waarde van de woning. De 
Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit kosten van uw eigen aankoopmakelaar verdient u meer



> Algemene informatie
bestemmingsplan en geeft inzicht in de reële 
 
 Vrijblijvende waardebepaling 

waarde van de woning. De kosten van uw eigen 

aankoopmakelaar verdient u meer dan terug doordat de Bent u nieuwsgierig naar de waarde van uw eigen woning? 
meest voordelige aankoopprijs uitonderhandeld wordt; u Keuter Horstman makelaars komt kosteloos en 
koopt met zekerheid én het bespaart u tijd en geld. Keuter vrijblijvend bij u langs voor een kennismakingsgesprek en 
Horstman makelaars treedt uiteraard ook graag op als úw waardering van uw woning. Wij informeren en adviseren u 
aankoop indien u voor een woonhuis kiest, die niet in onze over uw eventuele verkoopmogelijkheden en een 
portefeuille zit.
 optimale verkoopstrategie. Neem contact op voor een 


 geheel gratis en vrijblijvende waardebepaling. 


 Hypotheek 
 
 


Taxatie 



Laat u door een deskundige informeren over uw 

Heeft u een nieuwe woning gekocht, wilt u uw hypotheek leencapaciteit. Er zijn tal van hypotheekvormen 
oversluiten of wilt u gaan verbouwen en/of beschikbaar en diverse tegemoetkomingen voor u als 
verduurzamen? De taxateur van Keuter Horstman woningkoper. Denk bijvoorbeeld aan Nationale Hypotheek 
makelaars voldoen aan alle eisen en zijn ingeschreven in Garantie (NHG), Startersleningen en Koopsubsidie. Ook 
het register van het NRVT; derhalve mogen zij een voor huizenbezitters, die een nieuwe woning willen kopen 
gevalideerd taxatierapport opstellen. Deze gevalideerde en de oude nog niet verkocht hebben zijn er gunstige 
taxatierapporten worden door alle Nederlandse belastingmaatregelen mogelijk! Uw keuze kan grote 
geldverstrekkers geaccepteerd.gevolgen hebben voor uw financiële toekomst; maak 

daarom een afspraak voor een vrijblijvend 
hypotheekgesprek, ook al heeft u al een 
hypotheekberekening laten maken. Vraag altijd een 
second opinion aan via Keuter Horstman makelaars.





 Bouwtechnische keuring 


In sommige gevallen heeft de verkoper een 
bouwtechnische keuring laten verrichten. Is dit 

niet aan de orde, dan kunt u zelf, op eigen kosten, een 
bouwtechnische keuring door een deskundige laten 
uitvoeren om inzicht te verkrijgen in de staat van 
onderhoud van de woning, alsmede een overzicht 

van kosten voor eventueel achterstallig onderhoud. 




Indien u op het moment van onderhandelen nog geen 
bouwtechnische keuring hebt laten verrichten, kunt 

u in de koopakte laten opnemen dat de koop alleen 
doorgaat als de woning geen bouwkundige gebreken heeft 
of achterstallig onderhoud en/of dat de herstelkosten 
voor het opheffen van deze gebreken 

of achterstallig onderhoud beneden een bepaald 
maximumbedrag blijven. Dit wordt dan als ontbindende 
voorwaarde opgenomen in de voorlopige koopakte.





> Vragen?
Neem vooral contact met ons op!





TEL. 053 20 30 123


info@keuterhorstman.nl


www.keuterhorstman.nl



> Bekijk deze 
woning online!

boulevard 1945375 71.nl

Boulevard 1945 375 71, Enschede

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!


