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Boligen
Opført/Ombygget:
Rum/Værelser:
Bolig/kælder:
Grund
Energimærke:

1911/1981
4/2
89/50 m²
371 m²
D

Beskrivelse:
Flot 4 værelses med nyere køkken og badCentralt i Esbjerg Midtby og ikke
langt fra Gågaden tilbydes her lys og rummelig villalejlighed i pæn rødstensejendom, som er opdelt i 2 lejligheder.
Indretning: Pæn og rummelig entré, herfra adgang til stort nyere køkken i hvide højglanselementer og med masser af skabs- og bordplads samt integreret
opvaskemaskine.
Herudover flot nyere badeværelse med bruseniche bygget op i glassten og
med flotte klinker på gulvet naturligvis med gulvvarme. Desuden 2 store stuer
i åben forbindelse og begge med flotte lakerede plankegulve samt gipslofter.
Ydermere rummeligt soveværelse samt ekstra værelse, som kan bruges til
børneværelse eller kontor. Slutteligt godt bryggers med plads til vaskemaskine og med yderligere skabsplads.
Til lejligheden medfølger yderligere opmagasineringsplads på loftet samt
stort kælderrum.
Alt i alt en lækker og lys lejlighed, som fremtræder yderst indflytningsklar.....

Nyere køkken og bad

God planløsning

Opnå den bedste handel med hjælp
fra en køberrådgiver
Uanset om du er i gang med at søge eller allerede har fundet den næste
bolig, så kan EDC hjælpe dig i mål. Også selvom du finder boligen hos en
anden mægler. Vores professionelle køberrådgivere har kompetencer inden for ejendomsjura, finansiering og bolighandel. Du sparer tid og udgifter ved kun at have en kontaktperson til at holde styr på din situation og
dine interesser, og det minimerer risikoen for misforståelser undervejs. Vi
er kort sagt din rådgiver fra boligen er valgt - til du er flyttet ind.

Camilla Lund Kristensen
Ejendomsmægler, MDE
cakri@edc.dk

Skal vi hjælpe med finansieringen?
Med til køb af ny bolig, hører også valg af finansiering. EDC har stærke og
kompetente finansielle samarbejdspartnere, som gerne hjælper med et lånebevis til køb af bolig samt rådgivning om de forskellige lånetyper. Du
skal bare henvende dig til din lokale EDC-butik, så formidler vi kontakt. Du
kan få rådgivning om nyt lån, låneomlægning eller finansiering af boligforbedringer. Og naturligvis et attraktivt lånetilbud eller lånebevis.

Skal du også sælge? Lad os vurdere
din bolig helt gratis
Hver dag foretager vi mange Salgstjek og giver dermed boligejere en
realistisk vurdering af deres boligs værdi, ligesom vi orienterer om den
lokale markedssituation. Skal din bolig sælges, eller har du brug for at vide
hvor meget den aktuelt er værd, er du meget velkommen til at kontakte
din lokale EDC-butik for et uforpligtende møde. Du kan også hele døgnet
bestille et Salgstjek på edc.dk/salg

Vil du vide mere? Få bolignyhederne direkte i din indbakke.
Tilmeld dig EDCs nyhedsbrev på edc.dk/nyhedsbrev

Kenneth Madsen
Ejendomsmægler, MDE, Køberrådgiver, Totalkreditcertificeret
kenneth@edc.dk

