Lækker lejlighed med attrativ beliggenhed
Adresse: Birkerød Parkvej 30 1. 15, 3460 Birkerød
Kontakt
Henrik Sloth

+4552688014

Book en tid til fremvisning/start en sag hos Knudsgaard boligadvokater. Du skal e-maile
til kontakt@knudsgaardadvokater.dk eller ring 50 10 90 70. Du bedes læse
det her: https://www.knudsgaardadvokater.dk/boligadvokat
Vægter du beliggenhed, og drømmer du om en hverdag, hvor naturen, bylivet og alt til
dagligdagen er inden for rækkevidde, så skal du se med her. Denne charmerende ejerlejlighed
på 1. sal i rødstensejendom kan blive din. Beliggende på Nordsjælland tæt på København blot
20 min. i bil til Hovedstaden. Fra Birkerød st. 3 min. i S-tog til Holte st. nær idyllisk
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Frilandsmuseet, kunst seværdighed Gl. Holtegaard ? barok-bygning med dertilhørende
barokhave, og 6 min. i S-tog til Lyngby st. nær Lyngby sø, bådfart, Lyngby Storcenter
shoppingcenter, Sorgenfri Slotshave, DTU: Danmarks Tekniske Universitet, og 11 min. i S-tog
til Hellerup st. nær Hellerup strand, Hellerup lystbådehavn, forlystelse Experimentarium og
Waterfront shoppingcenter. Du kommer til at bo i vidunderlige omgivelser i Birkerød i
Rudersdal kommune, med blandt andet fitness, biograf, café, restaurant, indkøb, golf, skov og
sø i nærheden af lejligheden: fitness World, Bio 1-2, café Alex, You sushi, restaurant
Hestkøbgaard, butikker, Furesø golf, Rude skov, Furesø og Sjælsø. Rige muligheder for kano,
kajak, fiskeri i skønne Furesø og Sjælsø. Og tæt på Vaserne ? et 135 ha. fredet naturområde,
beskyttet af EU's habitat og fuglebeskyttelsesdirektiv. Det er et ganske særligt naturområde,
og hele familien vil nyde en tur til Fugletårnet. Drømmer du om, at gå til ridning, sejlads,
vinterbadning eller i ro-klubben, kan du dårligt bo bedre. Kan du lide at være aktiv er her også
idrætscenter, svømmehal, tennis, badminton og kampsport. I gåafstand blandt andet Birkerød
sø, Birkerød st., bibliotek, kulturhus Mantzius, gågade, Irma, Føtex, Rema 1000 og Netto.
Skoler, daginstitutioner og gymnasium er her også. Her er fredeligt og roligt. Lejligheden har
nyt gulv. Og den har lækker badeværelse. Køkken har bordplade med mørk ædeltræ, og lyse
køkkenskabe med Vedbæk køkkengreb i chromemat. Lejligheden har fjernvarme. Altan 7
m2. Boligareal tingslyst 54 m2. Lejligheden har fibernet 1000 / 1000 Mbit/s. Fibernet er
installeret til ejendommen af fiberteknikere, og fibernet er installeret i ejendommen af
fibermontører, og genexis G2410 fiberboks er installeret i lejligheden af fibermontør. Genexis
G2410 fiberboks er installeret i stue, og den passer til flere forskellige fibernet udbydere, da det
er Onefiber.dk ? dette ses i ovenstående billeder. Husdyr er tilladt i denne
ejerforening. Ejerforeningen er veldrevet og tilbyder blandt andet vaskekælder, cykelkælder,
kælderrum samt gode parkeringsmuligheder. Ved køb af ejerlejligheden følger disse ting/indbo
med: Bosch opvaskemaskine i køkken, Siemens komfur i køkken, sort loungesæt med koksgrå
ensfarvede hynder på altan, lys garderobeskab med matteret glas, skydedør og udvendig spejl
i stue, lysegrå lænestol i stue, chrome pendel i køkken, lille bord med gråsort granit bordplade
på altan, sort parasol på altan, lys ensfarvet gardin i stue og persienne i entré. Alt dette ses i
ovenstående billeder. Åbent hus med tilmelding. Alt papirarbejde bliver udført af en
boligadvokat, så det er ligeså trygt et boligkøb som via ejendomsmægler. Ejerudg.: 2830 kr. /
md.

Inspiration i nærområde
https://www.youtube.com/watch?v=D29DDag2TFY
https://www.hkgaard.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=cST_tsqRvJ8
https://www.fggolf.dk/
https://glholtegaard.dk/da/udstillinger/
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https://furesoebad-strand.dk/
https://www.vandretursguiden.dk/vandreture/vandretur-vaserne-frederikslund-skovved-holte/
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89794/Rude%20Skov_191113_Web.pdf
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/ravnsholt-og-soenderskov/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/furesoeen/
Lyder denne bolig som noget for dig?
Bestil en tid til fremvisning/start en sag hos Knudsgaard boligadvokater. Du skal emaile til kontakt@knudsgaardadvokater.dk eller ring 50 10 90 70.
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Ejerlejlighed Info
Kontantpris

Antal
badeværelser/toiletter
Antal værelser
Sal
Dør
Energimærke
Byggeår
Boligareal
Grund i m²
Kælder i m²

DKK. 1,550,000
1
Valuta
1 Sælges
1 Til leje
15 Salgspris
C
1959
47 m2
0 m2
0 m2

Økonomi

DKK
Ja
Nej
1,550,000 DKK

Boligen er vist 4155 gange
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