Klosterparken
4100 Ringsted

Bo godt i Klosterparken
Attraktive boliger 2-4 værelser 69-116 m2

M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid
Mand: Pantone Cool Gray 8
Tekst: Pantone 389

Klosterparken
– mere for børn

Multisportsbane
Swimmingpool •
s samt 3 mindre
Kæmpe legeplad
legepladser

M. Goldschmidt
Ejendomme A/S

Klosterparken

Her ska’ vi leve!
M. Goldschmidt Ejendomme A/S overtog Klosterparken i december 2009.
Vores forretning er baseret på glade og tilfredse beboere. Vi satte derfor alle sejl
ind på at skabe et af Danmarks bedste boligkvarterer.
2010 blev en ny start for Klosterparken
Allerede i løbet af 2010 kunne beboerne i Klosterparken glæde sig
over rigtig mange nye tiltag, der har gjort Klosterparken til et af Danmarks
bedste boligkvarterer. M. Goldschmidt Ejendomme etablerede i foråret bl.a.
flere nye både store og små legepladser fordelt over hele området.
Vi anlagde også en 7 x 25 meter swimmingpool, en multisportsbane samt
forskønnede parkarealer og beplantning hele i Klosterparken. Vi ved at trivsel
for både børn og voksne hænger sammen med æstetik og mulighed for socialt
samvær.
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Klosterparken
4100 Ringsted

Et smart sted at bo!
Klosterparkens 320 lejligheder ligger i et børnevenligt boligkvarter centralt i Ringsted.
Lige rundt om hjørnet finder du “Ringstedet”, byens nye shoppingcenter samt “Factory Outlet Ringsted” hvor producenter og detailhandlere sælger mærkevarer direkte
til forbrugeren til nedsatte priser. Fem minutter væk frister bymidtens restauranter og
specialbutikker, biograf, teater m.v.
Ringsted, også kaldet ”Byen i midten”, har en optimal placering på Danmarkskortet. Med små 45 min. til København ligger Ringsted i perfekt pendlerafstand til hele
hovedstadsområdet. Uanset hvor du ellers skal hen på Sjælland, har du højst en times
kørsel, ligesom der også kun er en lille time til Odense.

Klosterparken bliver stedet du vil
elske at bo. Hvad enten du er single,
senior, I er et par eller børnefamilie.
Her er plads til alle.

Klosterparken er anlagt som en hesteskoformet randbebyggelse med en yder- og inderkreds. Facaderne er i flot rødt tegl, og med røde teglsten på toppen bliver det næsten
ikke mere klassisk dansk. På ydersiden af bebyggelsen er anlagt p-pladser, så alle kan
parkere tæt ved bopælen efter f.eks. en indkøbstur. På indersiden af bebyggelsen er
anlagt parkanlæg, flere legepladser og sportsfaciliteter samt bl.a. swimmingpool og
multisportsbane.
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De rummelige lejligheder giver rig mulighed for at indrette et dejligt hjem ligesom
du vil have det.

Børn er der rigeligt plads til i Klosterparken - både ude og inde.
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Klosterparken
4100 Ringsted
Her vil du elske at bo!
Super funktionelt, elegant og praktisk indrettede boliger i alle størrelser.
Vælg mellem 2-4 værelses rummelige lejligheder på 69-125 m2, i 1 eller 2 plan,
med have eller altan, åbent eller lukket køkken.
De dejlige boliger i Klosterparken giver dig rigtig mange valgmuligheder når du
skal vælge og indrette din kommende bolig.
De lyse venlige boliger er smagfuldt indrettet med bl.a. egetræsparket, klassisk
sprossede vinduer, lyst Tvis køkken med Blomberg køle/fryse-skab og Brandt
komfur i børstet stål.
Alle boliger er indrettet med et dejligt lyst og rummeligt badeværelse med bl.a.
Tvis badeværelseselementer, regulerbar gulvvarme og Grohe armatur. Nogle boliger endda med 2 badeværelser.
Vi opfordrer alle til at komme og se disse skønne boliger. På vores hjemmeside
www.mgh.dk kan du se, hvornår vi har åbent hus. Men du er også velkommen til
at kontakte os for yderligere oplysninger og fremvisning.
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Plads til alle
I Klosterparken finder du lige den bolig der passer til dit behov.
Vælg selv om du vil have en lejlighed med have i stueniveau eller med altan på 1. sal.

1. sal

Type A - 2 vær. 68-70 m2

Type B - 2 vær. 70-72 m2

Type C - 2 vær. 70-72 m2

Type F - 3 vær. 85-87 m2

1. sal

Type H - 4 vær. 101-110 m2
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Type D - 3 vær. 73-77 m2

2. sal

1. sal

Type E - 2 vær. 76-81 m2

2. sal

Type G - 3 vær. 84-96 m2

2. sal

Type I - 4 vær. 110-114 m2

Tegninger er ikke målfaste

Klosterparken
4100 Ringsted
LEJLIGHEDER - Klosterparken
Adresse
For yderligere information
og fremvisning
kontakt venligst:
Kasper André Henriksen,
Dir. tlf. +45 88 32 94 07
kah@mgh.dk

Buegangen 1-131 Klokkehøjen 1-107 Løngangen 1-139
4100 Ringsted

Lejemålets areal

69 m2 til 125 m2 		

Zonestatus

Byzone

Anvendelse

Bolig - ingen tidsbegrænsning

Vilkår ved leje:
Lejeniveau

Se særskilt prisliste eller www.mgejendomme.dk

Overtagelse

Se særskilt prisliste

Depositum

Depositum 3 måneder. Forudbetalt leje 3 måneder

Betaling af leje

Månedsvis forud hver den første

Varme

Se særskilt prisliste

Vand

Se særskilt prisliste

El

Betales direkte til belysningsvæsenet

Antenne

Se særskilt prisliste (Yousee’s grundpakke)

Opsigelse

3 måneder til den første i en måned

2. sal

1. sal

Type J - 4 vær. 116 m

2

Type K - 4 vær. 116 m

2

Type L - 2 vær. 76 m2
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Klosterparken
4100 Ringsted
Kontakt
M. Goldschmidt Ejendomme A/S
Grønningen 25
Postboks 36
1002 København K

Kasper André Henriksen,
Boligudlejning
Dir. tlf. +45 88 32 94 07
kah@mgh.dk

Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

www.mgejendomme.dk
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Mand: Pantone Cool Gray 8
Tekst: Pantone 389

M. Goldschmidt
Ejendomme A/S

M. Goldschmidt Ejendomme er en del af
M. Goldschmidt Holding koncernen, som ejer
en række ejendoms- og investeringsselskaber.
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Se mere på www.mgejendomme.dk

