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Kerkstraat 1 C

Omschrijving
Aan de Kerkstraat nummer 1, gelegen op een van de mooiste gedeelten van de 
historische binnenstad van Schoonhoven, zijn in een oud karakteristiek pand 4 
schitterende luxe appartementen en een winkelruimte gerealiseerd die schuil 
gaan achter een fraaie monumentale gevel. Deze prachtige locatie in de 
gezellige binnenstad van Schoonhoven biedt een mooi uitzicht over de Dam en 
de Haven. 



Op de tweede verdieping van dit totaal gerenoveerde historische pand is een 
luxe appartement (ca. 49 m2) met vlizozolder te huur. Dit appartement, met 
hoog afwerking niveau, beschikt over een lift.



INDELING: 

Entree aan de Kerkstraatzijde voorzien van Video-intercom toegang installatie, 
lift en trapopgang naar het appartement op de tweede verdieping. Entree/
voordeur appartement, hal met vlizotrap naar bergzolder, badkamer/toilet 
voorzien van witte wandtegels en antraciet vloertegels compleet v.v. douche, 
vaste wastafel, berging, wasruimte met wasmachine-/drogeraansluiting, 
keuken met luxe moderne open keuken v.v. magnetron/oven, gas kookplaat, 
afzuigkap, koelkast met vriesvak en vaatwasmachine, woonkamer in open 
verbinding met de keukenruimte met zicht op de prachtige nok balken, 
slaapkamer, eigen HR-cv ketel met warmwatervoorziening, eigen meterkast 
voorzien van CAI en telefoonaansluiting.

 

Bijzonderheden: 

- Ligging in centrum van Schoonhoven;

- Lift aanwezig;

- Huurperiode van minimaal 2 jaar;




Kerkstraat 1 C

Omschrijving
- Huur exclusief nutsvoorzieningen;

- Servicekosten € 50,- per maand;

- Inkomenscheck van toepassing;

- Roken en huisdieren niet toegestaan.

- Oplevering per eind januari 2023



TOELICHTINGSCLAUSULE NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld 
om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.



"Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.”




KENMERKEN

Basiskenmerken

49 m² 2012 1 N.v.t.

Soort Bovenwoning
Type Appartement
Aantal kamers 2
Woonoppervlakte 49 m²
Inhoud 165 m³
Bouwjaar 2012
 Lift Aanwezig
Garage Geen garage
Verwarming C.v.-ketel
Isolatie Dubbel glas, volledig geisoleerd











PLATTEGROND



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Lopikerplein 2

2871 AN SCHOONHOVEN

Telefoon: 0182 38 90 33

schoonhoven@vanherk.nl

vanherk.nl


