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Omschrijving Kenmerken

Handige klussers opgelet! Op leuke locatie gelegen VRIJSTAANDE woning met 
vrijstaande stenen garage.

De woning is zeer gedateerd en dient volledig te worden gerenoveerd. De woning 
beschikt over enkel glas en een aantal kozijnen dient te worden vervangen.
Verwarming middels gaskachels.

De woning beschikt op de benedenverdieping over 2 slaapkamers en op de 
bovenverdieping bestaat een mogelijkheid om meerdere slaapkamers te creëren.

Info:

- De woning beschikt over enkel glas en is vrijwel niet geïsoleerd
- Verwarming middels gaskachels

Aanvaarding per direct

Indeling:

Benedenverdieping

Hal, meterkast, Z-vormige woonkamer, dichte keuken, achter portaal, eenvoudige douche, toilet 
en 2 slaapkamers.

Bovenverdieping

Middels een vlizotrap is een ruime zolderruimte bereikbaar. Er bestaat een mogelijkheid om hier 
meerdere slaapkamers te creëren Middels een vlizotrap is een ruime zolderruimte bereikbaar. 
Er bestaat een mogelijkheid om hier meerdere slaapkamers te creëren

De woning beschikt verder over ruime stenen garage (7m x 4m) met een zolderruimte.

Rondom het huis beschikt de woning over tuin, maar deze is verwaarloosd.

    
Overdracht
Vraagprijs  € 149.500,- k.k.
Status   beschikbaar
Aanvaarding  direct 

Bouw
Type   Woonhuis
Soort   eengezinswoning
Type woonhuis  vrijstaande woning
Bouwjaar  1920
Onderhoud binnen slecht
Onderhoud buiten slecht

Tuin
Type   tuin rondom
Hoofd tuin  achtertuin
Ligging   oost

Woonhuis
Kamers   3
Verdiepingen  2
Woonopp.  90 m²
Inhoud   250 m³
Perceelopp.  367 m²
Ligging   aan rustige weg

Energie
Verwarming  gaskachels

Garage
Type   vrijstaand steen
Capaciteit  1 auto

Garage
Type   vrijstaand steen





Benedenverdieping

Aan de linkerkant van de hal bevindt zich de Z-vormige 
woonkamer



Aan het einde van de hal bevindt zich de 
dichte keuken

Eerste slaapkamer van circa 12 m²

Tweede slaapkamer van circa 7 m²

Achterhal met 
aangrenzende badkamer, 
slaapkamers en toilet



Bovenverdieping

Toilet met fonteinBadkamer

Middels een vlizotrap is een 
ruime zolderruimte bereikbaar. 
Er bestaat een mogelijkheid om 
hier meerdere slaapkamers te 
creëren



Tuin

De woning beschikt over een tuin rondom en een ruime stenen garage 
(7m x 4m) met een zolderruimte
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