Levignelunet 13 B
6221 KM Maastricht

Vraagprijs: € 359.000,- k.k.

Plaats - Maastricht
Straat – Levignelunet 13B
Postcode - 6221 KM
Vraagprijs - € 359.000,- Kosten Koper
Bouwjaar - 2001
Woonoppervlak - 125 m2
Beschikbaar - In overleg

Luxe hoek-appartement gelegen op de 1e verdieping in het complex Patio Sevilla , ontworpen door de
beroemde Spaanse architecten Ortiz en Cruz, met een riante woonkamer, 2 slaapkamers, balkon, open
keuken, ruim terras met doorkijk naar de maas, ruime berging en privé parkeerplaats, te bereiken
middels een lift.
De onder architectuur aangelegde patiotuin is alleen beschikbaar voor de bewoners.
Indeling:
Souterrain:
Ruime berging en privé-parkeerplaats in gezamenlijke ondergrondse parkeergarage.
Begane grond:
Deurcommunicatie systeem met intercom, monitor en deuropener aan de straatzijde, de centrale entree
met de brievenbussen, de lift, het trappenhuis en gezamenlijk te gebruiken patiotuin.
1ste Verdieping:
Entree/hal van bijna 18 m2 met gastentoilet met fonteintje, woonkamer/living ca. 49.50m², half open
keuken ca. 8.80m², 2 slaapkamers van ca. 15.50m² en 11.30m², badkamer ca. 7m², berging ca. 5m² met
aansluiting voor was-/ droogcombinatie en fraai balkon/loggia met doorkijkzicht naar de maas.
De keukenopstelling is voorzien van een granieten werkblad, vaatwasser, keramische kookplaat, combimagnetron/oven, koelkast, rvs afzuigkap en rvs spoelbak.
De geheel betegelde badkamer is voorzien van een ligbad, separate douche, 2 vaste wastafels, design
radiator en 2e toilet.
Onderhoudsstaat en gebruikte materialen:
Vloeren:
Het gehele appartement is voorzien van een laminaatvloer, met uitzondering van de badkamer, het
gastentoilet en de berging welke voorzien zijn van tegelwerk.
Wanden:
Het gehele appartement is voorzien van stuc/spuitwanden.
Kozijnen:
Hardhouten meranti buitenkozijnen met HR++ dubbele beglazing.
Verwarming:
Warmwatervoorziening middels stadsverwarming.
Tuin:
Gezamenlijk te gebruiken binnentuin en ruime loggia.
Bijzonderheden:
Verbreedde vensterbanken, luxe afwerkings niveau.
Servicekosten € 201,17.

Ligging:
Centraal gelegen in het stadsdeel Céramique op een steenworp van plein 1992, bibliotheek,
winkelcentra, het oude centrum van Maastricht alsmede het geliefde Wyck met zijn vele mooie
winkelstraatjes, speciaalzaken, top restaurants, antiquariaten, galeries en vele gezellige terrassen.
Door de ligging van het centraal station op ca. 800 m. afstand, evenals de nabijheid van de belangrijkste
uitvalswegen, zoals de A2 richting Eindhoven of Luik en de A79 richting Heerlen, kan met recht
gesproken worden van een ideale ligging.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten
worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.
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Tel. 0475-485999
Mobiel: 0651099892
e-mail: verzekeringen@ggv-echt.nl

Uw makelaar voor geheel Limburg
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Tel. 0475-485999
Mobiel : 0651099892
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