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Omschrijving
Volledig gerenoveerde TUSSENWONING met aangebouwde bijkeuken en royale aanbouw. De
instapklare woning is in 2021 volledig gerenoveerd en beschikt over 4 royale slaapkamers.

 Aan de achterzijde beschikt de woning over een uitbouw. Deze is voorzien van een gezellige
houtkachel. De keuken, badkamer en toilet zijn in 2021 geplaatst.
 Verder beschikt de woning over 10 zonnepalen.

 Verder beschikt de woning over een houten berging met overkapping en een achterom.

Indeling:

Eerste verdieping: 

 Overloop; 3 royale slaapkamers van resp. ca. 8 m2, 12,5 m2 en 14 m2;
volledig gerenoveerde badkamer (2021) voorzien van een ligbad, 2e toilet
en badmeubel.

Tweede verdieping: 

 Overloop met aansluiting voor een wasmachine/ droger; royale 4e
slaapkamer van ca. 14 m2.

 De tuin is op het zuiden gelegen en beschikt over een houten berging
met overkapping.

Info:
 - De woning is in 2021 volledig gerenoveerd.
 - 4 royale slaapkamers
 - Verwarming middels een Neft HR combi ketel uit 2016
 - Mechanische afzuiging
 - Ruime uitbouw aan de achterzijde van de woning
 - nieuwe meterkast voorzien van 9 groepen
 - De woning beschikt over dakisolatie, volledig dubbel glas en vloerisolatie

Aanvaarding in overleg

Benedenverdieping

Hal/ entree; meterkast (2021) toilet met fonteintje (2021); trapopgang; trapkast; royale woonkamer
met open keuken van ca. 35 m2; de moderne hoekkeuken (2021) beschikt over een 5 -pits keramisch
kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combimagnetron en koelkast. Het keukenblad is uitgevoerd in een
natuurstenen blad met een aangebouwd barretje; ruime bijkeuken, deze is voorzien van een tweede
keukenblok met een keramische kookplaat, oven en afzuigkap. Vanuit de bijkeuken in een royale
aanbouw bereikbaar. Deze is voorzien van een gezellige houtkachel.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Status
Aanvaarding

€ 219.500,- k.k.
beschikbaar
in overleg

Bouw

Type
Soort
Type woonhuis
Bouwjaar
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten

woonhuis
eengezinswoning
tussenwoning
1977
uitstekend
uitstekend

Tuin

Type
Hoofd tuin
Ligging
Oppervlakte

achtertuin
achtertuin
zuid
90 m²

Energie

Energielabel
Isolatie

Verwarming

C
HR-glas, dakisolatie,
dubbel glas, vloerisolatie
c.v.-ketel

Garage

Type geen garage

Berging

Type
Voorzieningen

vrijstaand hout
voorzien van elektra

Bouw

Kamers
Slaapkamers
Verdiepingen
Woonopp.
Inhoud
Perceelopp.
Ligging

5
4
3
109 m²
260 m³
334 m²
in woonwijk
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