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Omschrijving Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs  € 225.000,- k.k.
Status   beschikbaar
Aanvaarding  in overleg 

Bouw
Type   Woonhuis
Soort   eengezinswoning
Type woonhuis  eindwoning
Bouwjaar  1971-1980
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Tuin
Type   achtertuin
Hoofd tuin  achtertuin
Ligging   west

Woonhuis
Kamers   5
Slaapkamers  4
Verdiepingen  3
Woonopp.  110 m²
Inhoud   365 m³
Perceelopp.  181 m²
Ligging   in woonwijk

Energie
Isolatie   dakisolatie,  muurisolatie, 
   dubbel glas
Verwarming  c.v.-ketel

Garage
Type   carport

Berging
Type   vrijstaand steen
Voorzieningen  voorzien van elektra

Keurige royale HOEKWONING met vrijstaande stenen berging en carport.

De woning is gelegen in een kindvriendelijke omgeving met scholen, winkels en 
openbaar vervoer op loopafstand. De stad Groningen is bereikbaar in slechts 15 
autominuten (A7).
De zonnige tuin is gesitueerd op het westen en is fraai ingericht.

De woning is aan de voorzijde uitgebouwd waar is de keuken gesitueerd. Er is 
hierdoor een ruimere woonkamer ontstaan.

De fraai ingerichte tuin is gelegen op het westen.

Eerste verdieping

Overloop, drie ruime slaapkamers van ca. 12,5 m2, ca. 13,5 m2 en ca. 14,5 m2; de badkamer 
is voorzien van een douchecabine, tweede toilet en een badmeubel. Ook bevindt zich hier een 
aansluiting voor een wasmachine.

Tweede verdieping

Via een vaste trap bereikbare zolderverdieping voorzien van een tuimelraam. Overloop, royale 
vierde slaapkamer voorzien van een dakkapel en tuimelraam (ca. 17m).

Info:
-Verwarming middels een HR combiketel (Remeha) van 2019. (eigendom)
-De woning beschikt over een zonnescherm
-Openslaande deuren naar het terras
-De woning is voorzien van dubbele isolerende beglazing
- Aanbouw aan de voorzijde van de woning waar de keuken is gerealiseerd

Aanvaarding kan op korte termijn

Indeling:

Benedenverdieping

Entree/ hal, meterkast, toilet met fonteintje, trapopgang, ruime tuingerichte L- vormige 
woonkamer (ca. 40 m2) voorzien van laminaat, ruime inloopkast, half-open keuken voorzien van 
een hoekkeuken met diverse inbouwapparatuur waaronder een gaskookplaat, afzuigkap en een 
oven.

De woonkamer is voorzien van openslaande deuren naar het zonnig terras op het westen.





Benedenverdieping

Keurige royale HOEKWONING met vrijstaande stenen 
berging en carport. 

Entree/ hal met meterkast, toilet met fonteintje en 
trapopgang

Ruime tuingerichte L- vormige 
woonkamer (ca. 40 m2) 
voorzien van laminaat met 
een ruime inloopkast

De woonkamer is voorzien van 
openslaande deuren naar het 
zonnig terras op het westen



Half-open keuken voorzien van een hoekkeuken met diverse 
inbouwapparatuur waaronder een gaskookplaat, afzuigkap 
en een oven



Slaapkamer 2 ca. 12,5 m2

Eerste verdieping

Overloop met drie ruime slaapkamers van 
ca. 12,5 m2, ca. 13,5 m2 en ca. 14,5 m2

Slaapkamer 1 van ca. 14,5 m2. 



De badkamer is voorzien van een douchecabine, tweede 
toilet en een badmeubel. Ook bevindt zich hier een 
aansluiting voor een wasmachine.

Slaapkamer 3 ca. 13,5 m2



Tweede verdieping

Via een vaste trap bereikbare zolderverdieping 
voorzien van een tuimelraam

Overloop met royale vierde slaapkamer ca. 17 m2 
voorzien van een dakkapel en tuimelraam



Achtertuin

De fraai ingerichte tuin is gelegen 
op het westen

Voortuin

De woning is aan de voorzijde uitgebouwd waar is de keuken 
gesitueerd. Er is hierdoor een ruimere woonkamer ontstaan
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