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Dorpsstraat 278
KIEL-WINDEWEER
€ 299.500 k.k.

Omschrijving

Keurig onderhouden VRIJSTAAND woonhuis met vrijstaande royale stenen schuur/

Kenmerken

Info:

garage.
-Mooie ligging aan vis- en vaarwater
De woning is prachtig gelegen aan vis- en vaarwater met vrij uitzicht over landerijen.

-De woning is volledig geïsoleerd (dak, spouwmuur, dubbele isolerende beglazing, vloer
(deels)

De oorspronkelijke bouwjaar van de woning dateert uit 1737 en is ca. 20

-Verwarming middels een HR-combiketel (Remeha) 2017, huur

jaar geleden volledig gerenoveerd. De woning is voorzien van geïsoleerde

-Deels kunststof kozijnen met dubbele isolerende beglazing

spouwmuren. Verder is het dak volledig vervangen en geïsoleerd. De woning

-Openslaande deuren naar het terras.

beschikt vrijwel in het geheel over dubbele geïsoleerde beglazing (deels kunststof

-Deels vloerverwarming

kozijnen) spouwmuurisolatie en deels vloerisolatie.

-Ruime schuur/ garage van ca. 90 m2

Verder beschikt de woning over ruime oprit aan beide zijden van het huis en

Aanvaarding kan op korte termijn in overleg

een royale stenen schuur/ garage van ca. 90 m2 waarin meerdere auto’s kunnen
worden gestald. De garage beschikt tevens over een ruime zolderverdieping.
Overdracht
Indeling:
Benedenverdieping

Vraagprijs		

Energie
€ 299.500,- k.k.

Energielabel		

C

Status			beschikbaar

Isolatie			

dakisolatie, dubbel glas,

Aanvaarding		

			muurisolatie, vloerisolatie

in overleg

Verwarming		

c.v.-ketel

Entree/ hal; meterkast; sfeervolle woonkamer (ca. 25 m2) voorzien van laminaat en vrij uitzicht

Bouw

over het Kieldiep en landerijen. De woonkamer beschikt over een pellet kachel en is voorzien

Type			Woonhuis

Garage

van een nis (ca. 7,5 m2 ). Ruime woonkeuken voorzien van vloerverwarming (ca. 21 m2) met

Soort			eengezinswoning

Type			vrijstaand steen

openslaande deuren naar het terras.

Type woonhuis		

Capaciteit		

vrijstaande woning

3 auto’s

Bouwjaar		 1737
De keuken is voorzien van enig inbouwapparatuur, waaronder een fornuis, afzuigkap en een

Onderhoud binnen

uitstekend

Berging

vaatwasser. Achter portaal met inbouwkast voor de CV-installatie; slaapkamer beneden van

Onderhoud buiten

uitstekend

Type			vrijstaand steen

ca. 11.5 m2; toilet en eenvoudige douche. Inpandige ruimte waar een badkamer kan worden
gerealiseerd. (diverse aansluitingen zijn aangelegd). Momenteel wordt de ruimte als berging

Woonhuis

gebruikt. Tevens bevindt zich hier een aansluiting voor een wasmachine.

Kamers			3

Bovenverdieping

Slaapkamers		

1

Verdiepingen		

2

Woonopp.		

151 m²

Via een vlizotrap bereikbare zolderverdieping. Hier bevindt zich een royale slaapkamer van ca. 26

Inhoud			475 m³

m2 voorzien van een kantel dakraam.

Perceelopp.		

1160 m²

Tevens bestaat er een mogelijkheid om eenvoudig een extra slaapkamer te creëren.

Ligging			

aan rustige weg, aan

			vaarwater, landelijk gelegen,
De woning beschikt over een fraai ingerichte tuin op het westen voorzien van een blokhut en een
meerdere overkappingen.

			vrij uitzicht

Voorzieningen		

met vliering, voorzien van

			

elektra, voorzien van water

Benedenverdieping

Keurig

onderhouden

VRIJSTAAND

vrijstaande royale stenen schuur/ garage
Entree/ hal; meterkast

woonhuis

met

Sfeervolle woonkamer (ca. 25 m2)
voorzien van laminaat en vrij uitzicht over
het Kieldiep en landerijen

De woonkamer beschikt over een pellet
kachel en is voorzien van een nis (ca. 7,5
m2)

Ruime woonkeuken voorzien van vloerverwarming
(ca. 21 m2) met openslaande deuren naar het terras
De keuken is voorzien van enig inbouwapparatuur,
waaronder een fornuis, afzuigkap en een vaatwasser

Slaapkamer beneden van ca. 11.5 m2

Toilet en eenvoudige douche

Bovenverdieping
Via een vlizotrap bereikbare zolderverdieping. Hier bevindt zich een royale slaapkamer
van ca. 26 m2 voorzien van een kantel dakraam

Achter portaal met inbouwkast voor de
CV-installatie

Inpandige ruimte waar een badkamer kan worden gerealiseerd.
(diverse aansluitingen zijn aangelegd)
Momenteel wordt de ruimte als berging gebruikt, tevens bevindt
zich hier een aansluiting voor een wasmachine

Tevens bestaat er een mogelijkheid om eenvoudig een extra slaapkamer te creëren

Buitenruimte
De woning beschikt over een fraai ingerichte tuin
op het westen voorzien van een blokhut en een
meerdere overkappingen.

Dorpsstraat 278
KIEL-WINDEWEER
€ 299.500,- k.k.

Telstar 46
9602 ZW Hoogezand
(0598) 42 37 29
info@vanderploeg-makelaardij.nl
www.vanderploeg-makelaardij.nl

