IMMOKANTOOR OOSTKAMP

050 66 12 12

Kapellestraat 24 • 8020 Oostkamp • oostkamp@caenen.be

Assistentieflat te koop Brugge

€ 195.000

Residentie Papenhof

Ref. 2430778

Gebroeders Marreytstraat 50/0005

Algemene informatie
Totaal aantal slaapkamers

1

EPC

53 kWh/m²

EPC label
Verdieping

-99

Bouwtype
Algemene staat

Gesloten
In goede staat

Gemeubeld

-

Indeling

Stedenbouw

leefruimte - keuken (open keuken) -

Stedebouwkundige bestemming

slaapkamer - badkamer - toilet - terras -

Woongebied

tuin (gemeenschappelijk)

Dagvaarding

Voorzieningen
elektriciteit - aardgas - stadswater distributie - alarm - riolering - internet videofoon - parlofoon - afwasmachine -

Financiële aspecten

ventilatie - kookplaten elektrisch telefoonbekabeling - zonwering -

Niet-Geïndexeerd. K.I.

-

Geïndexeerd K.I.

-

Onroerende voorheffing

-

fietsenberging - lavabo - toilet in

Syndickosten

-

badkamer - vloerverwarming

diepvries - oven - vuilnislokaal - lift rolstoeltoegankelijk - douche -

Bouwvergunning
Bouw vergund
Verkavelingsvergunning
Recht van voorkoop
Nee
As-built attest
Nee
Beschermd erfgoed
Nee
Geïnventariseerd erfgoed

Bouwtechnisch

Overstromingsgevoeligheid

Bouwjaar
Renovatiejaar
Keuringsattest elektriciteit

2016
Ja - Conform

Effectief overstromingsgevoelig
Afgebakende zone
Niet van toepassing

Datum: 09-01-2023. Niet contractueel document, waarden die staan op “0” of “-” kunnen erop wijzen dat exacte waarde niet gekend of ingevuld is, contacteer het kantoor.

IMMOKANTOOR OOSTKAMP

050 66 12 12

Kapellestraat 24 • 8020 Oostkamp • oostkamp@caenen.be

IN OPTIE - Kwalitatieve assistentieflat met terras in een natuurgebied.
IN OPTIE!
Deze kwalitatieve assistentieflat vinden we op het gelijkvloers van de moderne residentie 'Prinsenhof', omringd door groen aan de rand van
Brugge.
Zelfstandig en vrij wonen waar er steeds op een woningassistent kan worden gerekend.
Er is een mogelijkheid om het basispakket uit te breiden met extra diensten (onderhoud, boodschappen, klusjes...) op maat van uw wensen en
mogelijkheden.
Voor de ondersteuning van de sociale contacten zijn er gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes en worden er activiteiten georganiseerd.
Kortom zorgeloos wonen en genieten!
Dit licht en ruim appartement is ingedeeld als volgt:
lichtrijke leefruimte;
geïnstalleerde, open keuken;
berging met aansluiting voor wasmachine en droogkast;
slaapkamer met ingebouwde kasten;
badkamer met douche, lavabo en toilet;
terras.
De grote glaspartijen kijken uit over hetterras en de gezamenlijke tuin, waar men kan samenkomen voor een drankje of een babbel.

Troeven van de residentie:
OPROEPSYSTEEM EN EERSTE HULP 24u/24u, 7d/7d;
prachtig zicht omgeven van groen;
vlotte bereikbaarheid naar centrum Brugge;
Locatie
vlakbij openbaar vervoer;

snelle interventie;
Gebroeders
Marreytstraat 50, 8000 Brugge

onbezorgd zelfstandig en veilig blijven wonen;
dienstverlening op maat;
zorg indien nodig;
rolstoeltoegankelijk;
administratieve ondersteuning;
inrichting naar eigen smaak;
afvalverwerking;
fitnessruimte
bibliotheek;
restaurant;
polyvalente ruimtes;
evenementen in groep of privé.

Ideaal als investering, is momenteel verhuurd en goed onderhouden.
Bovendien bent u als bewoner van een assistentiewoning zeker van een blijvende woonoplossing.
Als bewoner geniet u immers van voorrang voor opname in het aanpalende woonzorgcentrum, wanneer dit op termijn nodig zou zijn.
DOWNLOAD HIER DE PRINSENHOF BROCHURE
https://www.orpea.be/sites/default/files/2019-09/PRINSENHOF_AW%20NL_LR.pdf
De beschikbare foto's werden genomen tijdens de bewoning van de vorige eigenaar.

Surf naar www.caenen.be en vul ref. 2430778 in onze snelzoeker voor meer info.
Datum: 09-01-2023. Niet contractueel document, waarden die staan op “0” of “-” kunnen erop wijzen dat exacte waarde niet gekend of ingevuld is, contacteer het kantoor.

