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Omschrijving Kenmerken

Goed onderhouden TUSSENWONING met aangebouwde stenen bijkeuken en 
berging.

De woning is ongeveer twee jaar geleden volledig gerenoveerd. De keuken, toilet 
en badkamer zijn vernieuwd. Op de zolderverdieping is een 4e royale slaapkamer 
gecreëerd.
Verder beschikt de woning over kunststof kozijnen met draai/ kiep ramen op de 
eerste verdieping.

Het nieuwe kind centrum Zuiderkroon bevindt zich op steenworp afstand van 
de woning. Het winkelcentrum ‘’Hooge Meren’’ bevindt zich op 10 minuten 
loopafstand van de woning.

De fraai ingerichte tuin is gelegen op het westen en de woning beschikt over een 
achterom.

Eerste verdieping
Overloop met vaste inloopkast, 3 slaapkamers van 6m2, 12m3 en 16m2; de 
badkamer is onlangs gerenoveerd en voorzien van toilet, badmeubel en douche.

Info:

- De woning is volledig voorzien van dubbele isolerende beglazing
- Kunststof kozijnen op de bovenverdieping
- De woning recentelijk rondom geschilderd (2020)
- Verwarming middels een HR Combiketel (ca. 2000, eigendom)

Aanvaarding in overleg

Indeling:

Begange grond
Entree/ Hal, toilet met fonteintje, meterkast, trapopgang en inloopkast; Z-vormige 
ruime woonkamer met open keuken. De keuken is voorzien van een hoekkeuken 
met diverse apparatuur waaronder een kookplaat, afzuigkap, combi oven/ 
magnetron, koelkast en vaatwasser; bijkeuken met aansluiting voor wasmachine/ 
droger; schuur.

Overdracht
Vraagprijs  € 210.000,- k.k.
Status   beschikbaar
Vraagprijs  in overleg 

Bouw
Type   Woonhuis
Soort   eengezinswoning
Type woonhuis  tussenwoning
Bouwjaar  1973
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Tuin
Type   achtertuin, voortuin
Hoofd tuin  achtertuin
Ligging   west
Oppervlakte  55 m²
   

Woonhuis
Kamers   5
Slaapkamers  3
Woonopp.  118 m²
Inhoud   340 m³
Perceelopp.  138 m²
Ligging   in woonwijk 

Energie
Isolatie   dakisolatie
Verwarming  c.v.-ketel

Garage
Type   Geen garage

Berging
Type   aangebouwd steen
Voorzieningen  voorzien van elektra

Tweede
Via een vast trap bereikbare tweede verdieping; overloop; royale vierde slaapkamer.





Benedenverdieping

Entree/ Hal, toilet met fonteintje, meterkast, trapopgang en inloopkast; Z-vormige ruime 
woonkamer met open keuken. De keuken is voorzien van een hoekkeuken met diverse 
apparatuur waaronder een kookplaat, afzuigkap, combi oven/ magnetron, koelkast en 
vaatwasser; bijkeuken met aansluiting voor wasmachine/ droger; schuur.





Eerste verdieping

Overloop met vaste inloopkast, 3 slaapkamers van 6m2, 12m3 en 16m2; de badkamer is 
onlangs gerenoveerd en voorzien van toilet, badmeubel en douche.







Tuin

De fraai ingerichte tuin is gelegen op het westen en de woning beschikt 
over een achterom.
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