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Omschrijving Kenmerken

Zeer goed onderhouden 2-ONDER-1-KAP woning met aangebouwde stenen 
garage.

De woning is gelegen in een kindvriendelijke woonwijk, nabij het winkelcentrum 
‘De Hooge Meren’. Scholen en openbaar vervoer zijn op loopafstand

De modern ingerichte woning is volledig geïsoleerd en beschikt over 16 
zonnepanelen. Verder is de woning volledig voorzien van kunststof kozijnen met 
dubbele isolerende beglazing.

Eerste verdieping

Overloop voorzien van een vaste kast, 3 slaapkamers van resp.: 450x280, 316x280 en 300x295; 
ruime badkamer voorzien van ligbad, inloopdouche, tweede (zwevend) toilet en een badmeubel.

Info:

- Verwarming middels HR Combiketel (bouwjaar 2014, lease)
- Rondom kunststof kozijnen met dubbele geïsoleerde beglazing
- Ruime tuinhuis met overkapping
- Mechanische ventilatiesysteem
- 16 zonnepanelen
- Moderne keuken voorzien van inbouwapparatuur (2020)
- Zowel aan de voor als achterzijde van de woning een zonnescherm

Aanvaarding in overleg

Indeling:

Benedenverdieping

Hal/ entree; L-vormige woonkamer met open keuken. De keuken beschikt over diverse 
inbouwapparatuur o.a. een 5-pits inductie kookplaat, moderne afzuigkap, heet water kraan, 
oven, koelkast, vriezer en vaatwasser (2020); de bijkeuken is voorzien van een kastenwand 
waarin een wasmachine en droger kunnen worden geplaatst. Vanuit de bijkeuken bevindt zich 
een toegangsdeur tot het terras. De garage is tevens vanuit de bijkeuken bereikbaar.

In het achter portaal bevindt zich een toilet, meterkast voorzien van 12 groepen, ruime provisiekast 
en een trapopgang naar de eerste verdieping.

Overdracht
Vraagprijs  € 279.500,- k.k. 

Bouw
Type   Woonhuis
Soort   eengezinswoning
Type woonhuis  2-onder-1-kapwoning
Bouwjaar  1973
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Tuin
Type   achtertuin, voortuin
Hoofd tuin  achtertuin
Ligging   west
Oppervlakte  64 m²
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend
   

Woonhuis
Kamers   5
Verdiepingen  3
Woonopp.  120 m²
Inhoud   350 m³
Perceelopp.  178 m²
Ligging   in woonwijk

Energie
Energielabel  B
Isolatie   HR-glas, dakisolatie, volledig 
   geïsoleerd
Verwarming  c.v.-ketel

Garage
Type   aangebouwd steen
Capaciteit  1 auto

Berging
Type   vrijstaand steen
Voorzieningen  voorzien van elektra

Tweede verdieping

Via een vaste trap te bereiken zolderruimte met een 4e ruime slaapkamer met tuimelraam.

De zonnige tuin is op het westen gelegen en heeft vrij uitzicht over een grasveld.
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Eerste verdieping
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300x295; ruime badkamer voorzien van ligbad, inloopdouche, tweede (zwevend) toilet 
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