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Omschrijving Kenmerken

Bieden vanaf € 199.500,- k.k.!

Goed onderhouden royale TUSSENWONING met aangebouwde bijkeuken en een 
tuinkamer.
Verder beschikt de woning over een vrijstaande praktijk/ kantoorruimte met toilet 
voorzien van een eigen ingang. Ideaal voor thuiswerkers of eigen bedrijf aan huis.

De woning is gelegen in een kindvriendelijke omgeving met scholen, winkels en 
openbaar vervoer op loopafstand.

Eerste verdieping

Overloop, 3 ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 10 m2 en 10 m2; badkamer voorzien 
van een 2e toilet, douche en badkamermeubel.

Info:

-Verwarming middels een HR-combi ketel (Remeha 2007, eigendom)
-Ruime woonkamer met schuifpui
-Moderne meterkast (9 groepen)
-Ruime 4e slaapkamer op 2e verdieping
-Kunststof kozijnen met dubbele isolerende beglazing
-Aangebouwde tuinkamer
-Vrijstaande praktijk/ kantoorruimte aan huis
-De woning beschikt over 19 zonnepanelen (huur) met een opbrengst van ca. 5000w per jaar! Er bestaat 
een mogelijkheid om de woning volledig naar gasvrij om te bouwen,

Aanvaarding in overleg

Indeling:

Benedenverdieping

Entree/ hal; toilet; meterkast; ruime woonkamer met open keuken (ca. 40 m2) 
voorzien van een laminaatvloer met vloerverwarming (bijverwarming). De open 
hoekkeuken beschikt over diverse inbouwapparatuur, waaronder een 5-pits 
gaskooplaat, afzuigkap, vaatwasser, magnetron, oven en koelkast. Via een schuifpui 
is een tuinkamer bereikbaar met een toegangsdeur tot het zonnig terras.

Overdracht
Vraagprijs  € 199.500,- k.k.
Status   beschikbaar
Vraagprijs  in overleg 

Bouw
Type   Woonhuis
Soort   eengezinswoning
Type woonhuis  tussenwoning
Bouwjaar  1975
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Tuin
Type   achtertuin, voortuin
Hoofd tuin  achtertuin
Ligging   zuid
Oppervlakte  50 m²
   

Woonhuis
Kamers   5
Verdiepingen  3
Woonopp.  120 m²
Inhoud   350 m³
Perceelopp.  141 m²
Ligging   in woonwijk

Energie
Verwarming  c.v.-ketel

Garage
Type   geen garage

Berging
Type   aangebouwd steen

Tweede verdieping

Middels een vaste trap bereikbare tweede verdieping. Hier bevindt zich een ruime 
slaapkamer van ca. 20 m2. Op de overloop bevindt zich aansluitingen voor een 
wasmachine/ droger en de Cv-installatie.
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Tweede verdieping

Middels een vaste trap bereikbare tweede verdieping. Hier bevindt 
zich een ruime slaapkamer van ca. 20 m2. Op de overloop bevindt zich 
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Tuin

Via een schuifpui is een tuinkamer bereikbaar met een toegangsdeur 
tot het zonnig terras.

De woning beschikt over een vrijstaande praktijk/ kantoorruimte met 
toilet voorzien van een eigen ingang.
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