
Azuurweg 254 
5044 KH Tilburg
€ 210.000 k.k.
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Alle kenmerken
op een rij

Overdracht

Vraagprijs € 210.000 k.k.

Aangeboden sinds 01 feb 2023

Indeling

Aantal kamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten

Kelder nee

Zolder nee

Garage geen

Aantal woonlagen 2

Ligging

Ligging

Bouw

Woningcategorie appartement

Type woning

Soort woning

Kozijnen kunststof, draaikiepramen, hout

Gebied en inhoud

Perceeloppervlak (m²) 0

Woonoppervlak (m²) 71

Inhoud (m³) 229
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Energie

Verwarming stadsverwarming

Type warm water

Beglazing dubbel

Isolatie dak

Energielabel

Energielabel E, vervaldatum: 24 jan 2025
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Azuurweg 254
in beeld
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Omschrijving 
Azuurweg 254

Gemoderniseerd gunstig gelegen appartement met veel lichtinval.
Dit leuke appartement is gelegen op loopafstand van het Wandelbos, 
Winkelcentrum Westermarkt en het winkelcentrum aan het Paletplein. 
Vanuit het appartement is er een groen uitzicht en zijn er goede 
ontsluitingen. Zowel met de auto, de fiets als met de trein en de bus.
Het appartement is praktisch ingedeeld. Met 2 slaapkamers, mooie 
keuken en badkamer, een ruime woonkamer en een ruim balkon is het 
prettig wonen. Parkeren doe je gratis en recht voor de deur.

Begane grond:
Vanaf het parkeerterrein gaan we de centrale hal binnen. Hier zijn de 
brievenbussen aanwezig en kun je de eigen berging bereiken.
We gaan de trap omhoog en per verdieping zijn er 2 voordeuren van 
appartementen. Kleinschalig en fijn opgezet.

Derde woonlaag:
Aangekomen op de derde woonlaag gaan we de woning binnen. De 
centrale hal is de verbinding tussen de kamers, de keuken, de aparte  
toiletruimte met wandcloset en fonteintje en hier is ook de meterkast 
gesitueerd. De twee slaapkamers zijn beiden voorzien van een lichtgrijze 
laminaatvloer en witte wanden. De kamers zijn gelegen aan de groene 
en rustige kant van het complex. De prima uitgeruste moderne keuken is 
aan de voorzijde gelegen en is voorzien aan tweezijden van een 
aanrechtblad met boven- en onderkasten. Tevens is hier ruimte voor een 
vaatwasmachine en wasmachine onder het aanrechtblad. Verder bevat 
de keuken een koelvriescombinatie en een gasfornuis met oven. Vanuit 
de keuken ga je door naar de badkamer. Deze is betegeld en voorzien 
van een wastafel en moderne inloopdouche met transparante glaswand. 
De woonkamer is ruim opgezet met raampartijen aan de voorzijde en de 
achterzijde, er ligt net als in de gang en slaapkamers een lichtgrijze 
laminaatvloer, alle wanden zijn wit geschilderd en er is toegang tot een 
ruim balkon over de gehele breedte van het appartement. Het balkon is 
zowel vanuit de keuken als vanuit de woonkamer bereikbaar. De vloer 
van het aangename balkon is voorzien van een mooie kunststof dekvloer 
in houtlook.

Algemeen:
- Goede locatie nabij veel voorzieningen, uitvalswegen, sportfaciliteiten 
en het wandelbos.
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Omschrijving 
Azuurweg 254

- NS station op fietsafstand.
- Gelegen aan een groenstrook.
- Gratis parkeren voor de deur.
- Kunststof kozijnen aan de achterzijde en houten kozijnen aan de 
voorzijde.
- De servicekosten bedragen € 127,= per maand.
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