
Bahnhofstrasse 20 Spittal An Der 

woon jij

binnenkort 

op nummer





Woonoppervlakte 100 m²

INhoud 250 m³
Bouwjaar 1980

Vraagprijs € 449.000,-
Kenmerken 

 Bergpanorama met uitzicht op de groene (of 
witte) omgeving

 Woonkamer met luxe open keuken van het 
merk DAN

 Verwarming middels vloerverwarming, haard en 
infrarood verwarming

 Drempelvrij en rolstoelvriendelijk



OMSCHRIJVING
Ben jij op zoek naar een goed afgewerkt appartement in 
Oostenrijk op loopafstand van alle voorzieningen? Dan 
weten wij zeker dat dit vier-kamer appartement 
interessant is voor jou!




Welkom aan de Bahnhofstrasse 20 in Spittal an der 
Drau.




In 2015 is de woning geheel gerenoveerd en 
gemoderniseerd. Het hele elektra netwerk en alle 
waterleidingen zijn vernieuwd en het appartement is 
omgetoverd tot een woning van hoge kwaliteit. De 
woning hoeft niet noodzakelijk je hoofdverblijf te zijn, 
"Nebenwohnsitz" is ook mogelijk. 




Oplevering: in overleg (voorjaar 2023).




* Aparte sanitaire voorzieningen;

* Woonkamer met luxe open keuken van het merk DAN;

* Drie slaapkamers;

* Moderne badkamer;

* Haupt- of Nebenwohnsitz;

* WC;

* Bergpanorama met uitzicht op de groene (of witte) 
omgeving;

* Balkon;

* Parketvloer en tegelvloer;

* Verwarming middels vloerverwarming, haard en 
infrarood verwarming;

* Drempelvrij en rolstoelvriendelijk;

* Enkele niet toegewezen parkeerplaatsen behorend bij 
het complex;

* Bergkelder.




Vraagprijs € 449.000,- kosten koper.




Kosten koper:

* 20% MwSt;

* Inschrijving Oostenrijks Kadaster: 1,1%;

* Overdrachtsbelasting : 3,5% .




De informatie op deze website en brochures is 
uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen 
geen rechten aan de informatie op deze website 
worden ontleend. Hoewel Reinerie Garantiemakelaars 
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en 
onderhouden van deze informatie en daarbij gebruik 
maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, 
kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid 
en actualiteit van de geboden informatie. Reinerie 
Garantiemakelaars garandeert niet dat de informatie 
foutloos is. Reinerie Garantiemakelaars wijst iedere 

aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, 
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en 
het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk 
van de hand.



Wonen en 
koken
Het appartement is drempelvrij en 
voorzien van hoogwaardige materialen. 
Hierbij kan je denken aan een eiken 
parketvloer, eikenhouten deuren, 
moderne tegels op de vloeren en 
wanden, Grohe Digital F waterkranen, 
KNS bussysteem (domotica) en een 
centraal stofzuigsysteem met 
slangoprolsysteem. Het KNX-
bussysteem zorgt voor de koppeling van 
alle ingebouwde techniek. De moderne 
keuken is er een van het merk DAN en 
uitgerust met high-end Miele apparatuur. 
Voor het verwarmen van de ruimtes is er 
een infraroodverwarming die in het 
plafond is ingebouwd en zeer 
spaarzaam is. In de woon-/eetkamer is 
een gezellige haard met automatische 
verbrandingsregeling. De automatische 
rolluiken / jaloezieën op elk raam, met 
driedubbele beglazing, brengen met één 
druk op de knop het gewenste effect in 
het interieur van de kamer. Het 
balkonterras is op het zuiden 
georiënteerd en beschikt over een 
automatische zonwering. Vanaf het 
balkon heb je prachtig uitzicht op de 
bergen en zomers kan je hier heerlijk van 
het zonnetje genieten! 









Slapen en 
baden
Tekst













omgeving

De stad Spittal an der Drau ligt in het 
Oostenrijkse Bundesland Karinthië. Het 
appartement is zeer centraal gelegen 
middenin het stadscentrum van Spittal. 
In de directe omgeving bevinden zich 
het hoofdplein, het station en het 
stadspark. Alle voorzieningen voor 
dagelijks gebruik evenals voorzieningen 
voor vrije tijd e.d. bevinden zich in de 
directe omgeving. Basis- en middelbare 
scholen zijn te voet in maximaal 10 
minuten bereikbaar. Ook het ziekenhuis 
is insgelijks op 10 wandelminuten 
afstand gelegen. Spittal heeft circa 
16.000 inwoners en ligt 10 autominuten 
van de prachtige Millstättersee 
verwijderd. Via de snelweg zijn de 
Wörthersee, Ossiacher See evenals 
meerdere skigebieden (Katschberg, Bad 
Kleinkirchheim, Turrach) snel bereikbaar. 
De Hausberg "das Goldeck" ligt letterlijk 
in handbereik. Zowel zomer- als 
wintersporters kunnen hier prima uit de 
voeten en zullen zich prima vermaken. 
Als je afhankelijk bent van het vliegveld 
ben je in circa 45 minuten op het 
vliegveld in Klagenfurt of in 1,5 uur in 
Salzburg. 



WELKOM BIJ GARANTIEMAKELAARS

Een Garantiemakelaar begrijpt dat jij als beste 
weet in wat voor huis je wilt wonen. Bij ons 
bepaal je zelf welke dienstverlening je wilt 
afnemen. 




Wil je dat wij voor jou op zoek gaan en je tussen- 
tijds op de hoogte houden, of wil je liever zelf 
rondkijken? 




En wat als je dat ene huis hebt gevonden? Je 
bent in gedachte jouw nieuwe woning al aan het 
inrichten, er komen echter belangrijke 
vraagstukken op je af: 




* Hoe reëel is de vraagprijs? 

* Waar moet je op letten bij een bezichtiging? 

* Hoe haal je het maximale uit de    

  onderhandelingen? 

* Wie leest de kleine lettertjes in het  

  koopcontract?  




Een huis kopen doe je waarschijnlijk niet iedere 
dag. Wij nemen jou graag de zorgen uit handen 
en begeleiden je door het hele proces. 





Mark , Owen en Joris kennen de lokale markt als 
geen ander. 




Allebei zijn zij een ervaren onder- handelaar en 
gaan voor 100% tevreden klanten.




Interesse? Neem contact met ons op voor het 
maken van een gratis eerste gesprek. 




Ben jij benieuwd naar een indicatie van het 
bedrag, dat jij kan besteden aan een nieuwe 
woning en wat je eventuele maandlasten zijn? 
Dan kan je vrijblijvend een afspraak met onze 
hypotheekadviseur Wim inplannen. Hij is te 
bereiken op 030-6889304.




Wij informeren je graag over de ins & outs over 
het aankopen van je nieuwe [t]huis met de 
daarbij behorende financiële mogelijkheden!




Tot snel!

Bel voor meer informatie 030-6884455 of kijk op reinerieijsselstein.nl



Locatie op de kaart



ONDERZOEKPLICHT KOPER 

Volgens het burgerlijk wetboek rust er op de 
koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit 
houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is 
voor de beoordeling of de woning de 
eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan 
het gebruik dat hij of zij wenst. 




BOUWKUNDIG 

Wanneer je voornemens bent een woning aan te 
kopen is het aan te raden om een (bouwkundig) 
deskundige in te schakelen. 




VLOEREN

Indien de woning gebouwd is in de periode 
tussen 1965 en 1983 bestaat de mogelijkheid dat 
de constructie is uitgevoerd met betonnen 
Kwaaitaal-, Omnia- of Mantavloeren. 




ASBEST

Wanneer een woning gebouwd is in de periode 
tussen 1965 en 1983 is het mogelijk dat er 
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Indien 
verwijdering gewenst is, dienen maatregelen op 
grond van de geldende milieuregelingen 
genomen te worden, die extra verwijderings-
kosten met zich mee kunnen brengen.

VOORWAARDEN 

Tenzij anders overeengekomen, zal de koopakte 
worden opgemaakt door Reinerie Garantie-
makelaars volgens de model koopakte, die is 
opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM), de Consumentenbond en VEH. 
Deze akte kan worden aangevuld met extra 
artikelen. Vraag de makelaar naar de 
aanwezigheid hiervan. Tenzij anders is vermeld 
is de notaris keuze aan koper. In de koopakte zal 
worden opgenomen dat de koper na het tot 
stand komen van een overeenkomst, binnen 5 
weken een waarborgsom van 10% van de 
koopsom zal storten op de de rekening van de 
betreffende notaris. 




GUNNING 

Verkoper behoudt zich het recht voor, de woning 
te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. 




INFORMATIE 

De verstrekte informatie is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid 
van gegevens aanvaarden wij, noch de verkoper 
enige aansprakelijkheid. Aan deze verkoop 
informatie kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend.

Bel voor meer informatie 030-6884455 of kijk op www.reinerieijsselstein.nl



TEAM REINERIE: Angelique, Marcus, Mark, Wim, Owen, Myra, Ricardo en Joris.

Vragen? Wij zijn er voor je. Bel, mail, app of loop even bij ons binnen!

REINERIE GARANTIEMAKELAARS 



ONZE MISSIE: IEDEREEN EEN [T]HUIS ‘omdat
een huis meer is dan een stapel stenen’.




Het gaat om het gevoel dat een huis je geeft.




Thuis is de plek waar je droomt en herinneringen
maakt, daarom wil je een makelaar die je een
goed gevoel geeft, die je bij staat met de
verkoop van je eigen plek én je helpt jouw
nieuwe [t]huis te vinden!




Hoe wij dat doen?




Door te ontdekken wie jij bent en wat jij
belangrijk vindt in het leven. Wij willen namelijk
het beste voor jou, zodat jij je ook bij ons ‘[t]huis
voelt.



Want wij zien je graag terug wanneer je toe bent
aan je volgende stap! Zo maken we samen jouw
dromen waar.





Meer weten?



Benschopperstraat 37

3401 DG  IJsselstein Ut




030-6884455

info@reinerie.nl

www.reinerieijsselstein.nl


