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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Parkeren:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

1994


portiekwoning


3


268 m³


86 m²


0 m²


-


Op eigen terrein


12 m²


c.v.-ketel


dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas


C



Omschrijving




Modern en comfortabel 3 kamer appartement met lift op 2e etage. Rustig, centraal en in het groen 
gelegen een kleinschalig appartementencomplex 'Overduin'. Het appartement is op loopafstand 
van de winkelstraat van Overveen en Bloemendaal en het station NS. Strand en duinen op korte 
fietsafstand. Dit appartement is per lift bereikbaar en heeft ruime parkeergelegenheid op eigen 
terrein en een grote gemeenschappelijke tuin voorzien van ruim zonnig terras. 




Appartementencomplex 'Overduin' is in 1994 gebouwd onder architectuur van Cees Dam. Het 
gebouw heeft een markant ontwerp, het is gebouwd in de vorm van een halve cirkel alwaar de 
appartementen rond het atrium (centrale hal met daglicht!) zijn gesitueerd.








Indeling:

Parterre: gemeenschappelijk entree met videofoon en brievenbussen en toegang tot het atrium, 
waar het in zomer en winter goed toeven is, lift en de royale privé berging in de onderbouw;




2e etage: entrée, royale hal, bergkast met CV-opstelling, garderobe en ruim toilet met fontein; 
royale lichte woonkamer met frans balkon en een fraai uitzicht over Overveen en duinen; ruime 
badkamer v.v. douche, 2e toilet, wastafel en wasmachine aansluiting; royale slaapkamer; tweede 
slaapkamer, thans in gebruik als werkkamer; nette dichte keuken voorzien van apparatuur.






Bijzonderheden.

- Woonopppervlakte ca. 86 m²

- Gehele appartement v.v. dubbele beglazing

- Muurisolatie

- Royale berging

- CV combiketel Remeha (2019)

- Actieve VvE

- Servicekosten € 277,85 per maand (incl. voorschot water)

- Leeftijdsgrens 55+

- Gemeenschappelijke grote tuin rondom









































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart









Bloemendaalseweg 245 


2051 GC Overveen
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Heeft u

interesse?





