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Omschrijving Kenmerken

Aan doorgaande weg gelegen karakteristieke VRIJSTAANDE woning met vrijstaande 
houten garage van ca. 40 m2.

De ruime oprit biedt plaats voor meerdere auto’s. De woning bevindt zich op een 
kavel van maar liefst 1597m2 en is ideaal voor mensen met kleinvee als hobby.

De woning dient deels te worden opgeknapt. Met name de kozijnen verdienen 
enige aandacht.

Er bevindt zich een school op loopafstand van de woning en een bushalte bevindt 
zich vrijwel voor de deur.

Info:

- De woning is voorzien van dakisolatie en grotendeels voorzien van isolerende 
dubbele beglazing.
- Verwarming middels HR Combi (bouwjaar 2020) Intergas (huur)

Aanvaarding in overleg

Indeling:

Benedenverdieping: 
Hal, meterkast, studeer/ slaapkamer van ca. 6m2; woonkamer; woonkeuken 
voorzien van diverse inbouwkasten; inbouwkeuken met enig inbouwapparatuur; 
achter portaal;
trapopgang; eenvoudige badkamer voorzien van wastafel en douche; toilet; 
slaapkamer van ca.16m2; bijkeuken voorzien van ruime inbouwkast met 

Overdracht
Vraagprijs  € 219.500,- k.k.
Status   beschikbaar
Aanvaarding  direct

Bouw
Type   Woonhuis
Soort   eengezinswoning
Type woonhuis  vrijstaande woning
Bouwjaar  1960
Onderhoud binnen redelijk
Onderhoud buiten redelijk

Tuin
Type   tuin rondom
Hoofd tuin  achtertuin
Ligging   oost
Oppervlakte  1.050 m²
   

Woonhuis
Kamers   4
Slaapkamers  3
Verdiepingen  2
Woonopp.  120 m²
Inhoud   250 m³
Perceelopp.  1597 m²
Ligging   aan rustige weg

Energie
Isolatie   dakisolatie, gedeeltelijk   
   dubbel glas, muurisolatie
Verwarming  c.v.-ketel

Garage
Type   Vrijstaand hout
Capaciteit  2 auto’s 

Berging
Type   aangebouwd steen
Voorzieningen  voorzien van elektra,   
   voorzien van water
Isolatie   gedeeltelijk dubbel glasBovenverdieping

Overloop voorzien van diverse opbergruimten; 2 ruime slaapkamers van ca. 20m2 
en ca.16m2. Bergzolder waarin zich tevens de cv installatie bevindt.





Benedenverdieping

Hal, meterkast, studeer/ slaapkamer van ca. 6m2; woonkamer; woonkeuken voorzien 
van diverse inbouwkasten; inbouwkeuken met enig inbouwapparatuur; achter portaal;
trapopgang; eenvoudige badkamer voorzien van wastafel en douche; toilet; slaapkamer 
van ca.16m2; bijkeuken voorzien van ruime inbouwkast met schuifdeuren; aangebouwde 
schuur.







Bovenverdieping

Overloop voorzien van diverse opbergruimten; 2 ruime slaapkamers van ca. 20m2 en 
ca.16m2. Bergzolder waarin zich tevens de cv installatie bevindt.





Tuin

Er bevindt zich een vrijstaande houten garage van ca. 40 m2. aan de zijkant van de 
woning. De ruime oprit biedt plaats voor meerdere auto’s. De woning bevindt zich op 
een kavel van maar liefst 1597m2 en is ideaal voor mensen met kleinvee als hobby.
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