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Omschrijving Kenmerken

Modern ingerichte goed onderhouden TWEE-ONDER-EEN-KAP woning met 
aangebouwde stenen bijkeuken.
Deze starterswoning beschikt over twee slaapkamers en is uitermate geschikt 
voor starters op de woningmarkt of kleine huishoudens.

De woning is grotendeels gerenoveerd door de huidige eigenaar. De 
benedenverdieping is voorzien van een geïsoleerde betonvloer met 
vloerverwarming. Verder is de keuken vernieuwd en beschikt de woning over een 
nieuwe toiletgroep.

De zonnige tuin is gelegen op het zuiden en schikt over een overkapping en een 
ruim tuinhuis.

Bovenverdieping 

Overloop; Slaapkamer van ca. 8 m2; slaapkamer van ca. 10 m2; inloopkast; badkamer voorzien 
van een ligbad, douchecabine, 2e toilet en wastafel.

De fraai ingerichte tuin is gelegen op het zuiden en beschikt en is beschikt over een achterom.
Verder beschikt de woning over een ruime overkapping en een nieuwe ruime tuinhuis (2021). 
Deze kan prima worden gebruikt als een werkplek of gastenverblijf.

Info:

- De woning is volledig gerenoveerd
- De woning schikt over vloerisolatie, dubbele geïsoleerde beglazing en dakisolatie, de 
muren zijn aan de binnenzijde na geïsoleerd.
- Vloerverwarming in woonkamer en keuken
- Ruime overkapping aan achterzijde van de woning
- Ruim tuinhuis ca. 6 m x 4 m (2021)
- Verwarming middels Remeha HR Combiketel 2020, eigendom

De woning is per begin volgend jaar beschikbaar!

Aanvaarding in overleg

Indeling:

Benedenverdieping

Entree/ hal; (nieuwe) meterkast; trapopgang naar eerste verdieping; ruime Z-vormige woonkamer 
en open keuken van ruim 45 m2, voorzien van laminaat en een schouw. De keuken beschikt 
over een recent geplaatste hoekkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, waaronder een 
kookplaat, afzuigkap, combi-oven, vaatwasser en koelkast. Ruime provisie/ inloopkast; Achter 
portaal, toilet voorzien van een hangend toilet; ruime bijkeuken met aansluitingen voor een 
wasmachine/ droger.

Via een schuifpui vanuit de kamer is het terras bereikbaar.

Overdracht
Vraagprijs  € 189.500,- k.k.
Status   beschikbaar
Aanvaarding  in overleg

Bouw
Type   Woonhuis
Soort   eengezinswoning
Type woonhuis  2-onder-1-kapwoning
Bouwjaar  1921
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Tuin
Type   achtertuin, voortuin
Hoofd tuin  achtertuin
Ligging   zuid
Oppervlakte  90 m²

Woonhuis
Kamers   3
Verdiepingen  2
Woonopp.  85 m²
Inhoud   225 m³
Perceelopp.  140 m²
Ligging   aan rustige weg

Energie
Energielabel  F
Isolatie   dakisolatie, dubbel glas, 
   vloerisolatie
Verwarming  c.v.-ketel

Garage
Type   geen garage

Berging
Type   aangebouwd steen
Voorzieningen  voorzien van elektra, 
   voorzien van verwarming, 
   voorzien van water





Benedenverdieping

Entree/ hal; (nieuwe) meterkast; trapopgang naar eerste verdieping; ruime Z-vormige 
woonkamer en open keuken van ruim 45 m2, voorzien van laminaat en een schouw. 
De keuken beschikt over een recent geplaatste hoekkeuken voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, waaronder een kookplaat, afzuigkap, combi-oven, vaatwasser en 
koelkast. Ruime provisie/ inloopkast; Achter portaal, toilet voorzien van een hangend 
toilet; ruime bijkeuken met aansluitingen voor een wasmachine/ droger.







Bovenverdieping

Overloop; Slaapkamer van ca. 8 m2; slaapkamer van ca. 10 m2; inloopkast; badkamer 
voorzien van een ligbad, douchecabine, 2e toilet en wastafel.









Tuin

De fraai ingerichte tuin is gelegen op het zuiden en beschikt 
en is beschikt over een achterom.
Verder beschikt de woning over een ruime overkapping en 
een nieuwe ruime tuinhuis (2021). Deze kan prima worden 
gebruikt als een werkplek of gastenverblijf.
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