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Omschrijving Kenmerken

Goed onderhouden royale geschakelde twee-onder-een kap woning met
vrijstaande stenen garage.

De woning is gelegen in een kindvriendelijke buurt met scholen, openbaar
vervoer en winkels op loopafstand, nabij het Gorechtpark met ruime fiets- en
wandelmogelijkheden.

Eerste verdieping 

Overloop voorzien van een vaste kast, 3 slaapkamers van ca. 14 m2, 12,5 m2, 10 m2; ruime
moderne badkamer voorzien van een inloopdouche, dubbele wastafel met onderkast en een
tweede toilet.

Info:

-De woning is recentelijk (deels) geschilderd.
-Verwarming middels een HR-combi ketel (2019, huur)
-De woning is volledig voorzien van dubbele beglazing
Aanvaarding kan op korte termijn

Aanvaarding kan in overleg op korte termijn

Indeling:

Benedenverdieping

Entree/ hal, meterkast, Toilet met fonteintje, trapopgang, ruime tuingerichte woonkamer met 
open
keuken van ca. 45m2 voorzien van laminaat. De keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur,
waaronder een koelkast, vriezer, oven, vaatwasser, 5-pits gaskookplaat en afzuigkap.

De woonkamer is tuingericht met een toegangsdeur tot het terras.

    
Overdracht
Vraagprijs  € 215.000,- k.k.
Status   beschikbaar
Aanvaarding  in overleg 

Bouw
Type   Woonhuis
Soort   eengezinswoning
Type woonhuis  geschakelde 2-onder-1
   kapwoning
Bouwjaar  1976
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Tuin
Type   achtertuin, voortuin
Hoofd tuin  achtertuin
Ligging   oost
Oppervlakte  83 m²

Woonhuis
Kamers   4
Verdiepingen  3
Woonopp.  127 m²
Inhoud   410 m³
Perceelopp.  174 m²
Ligging   in woonwijk

Energie
Isolatie   dubbel glas
Verwarming  c.v.-ketel

Garage
Type   vrijstaand steen
Capaciteit  1 auto

Garage
Type   vrijstaand steen
Voorzieningen  voorzien van elektra

Tweede verdieping 

Middels een vaste trap bereikbare ruime zolderverdieping voorzien van een kantelbare dakraam.

Hier kan vrij eenvoudig een vierde slaapkamer worden gerealiseerd.
De omsloten tuin is gesitueerd op het oosten.





Benedenverdieping
Ruime tuingerichte
woonkamer met open keuken
van ca. 45m2 voorzien van
laminaat

De woonkamer is tuingericht
met een toegangsdeur tot het
terras

Goed onderhouden royale geschakelde twee-onder-een
kap woning met vrijstaande stenen garage

Entree/ hal met meterkast, toilet met fonteintje en
trapopgang



De keuken voorzien van
diverse inbouwapparatuur,
waaronder een koelkast,
vriezer, oven, vaatwasser,
5-pits gaskookplaat en
afzuigkap



Eerste verdieping

Slaapkamer 1 van ca. 14 m2.

Overloop voorzien van een vaste kast, 3 
slaapkamers van ca. 14 m2, 12,5 m2, 10 m2.

Slaapkamer 2 van ca. 12,5 m2



Slaapkamer 3 van circa 10 m2,

Ruime moderne badkamer voorzien van een
inloopdouche, dubbele wastafel met onderkast en
een tweede toilet

Tweede verdieping



Tweede verdieping

Middels een vaste trap bereikbare ruime zolderverdieping
voorzien van een kantelbare dakraam

Hier kan vrij eenvoudig een vierde slaapkamer worden
gerealiseerd

Voortuin
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