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Klussers opgelet!!  Op zoek naar een kluswoning met de potentie om er je eigen droomhuis van te maken?  
Dan is deze woning iets voor jou. Het woonhuis met garage, 3 slaapkamers en een fantastische sfeer van 
vroeger is de laatste decennia niet gemoderniseerd en behoeft daarom een grondige verbouwing. De 
woning ligt op een kavel van 184 m² op loopafstand van het centrum van Borne. De locatie is prima en ligt 
heerlijk rustig terwijl winkels en alle overige voorzieningen op korte afstand bereikbaar zijn. Al met al 
betreft het een sfeervolle woning met veel authentieke elementen en de mogelijkheid om er een fijn 
familiehuis van te maken!
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Begane grond

Begane grond:

entree/hal, voorkamer met trapopgang (was 
vroeger een schilderswinkel), woonkamer met een 
gaskachel , keuken met keukenblok, oven, 
gaskookplaat en een afzuigkap, bijkeuken met 
wasmachineaansluiting, separate toiletruimte, 
badkamer met douche, wastafel, berging;




Eerste verdieping

overloop, 3 slaapkamers




Bijzonderheden

• helft van dubbel woonhuis met garage

• gelegen in een rustige wijk nabij het centrum van 
Borne

• op een perceel van 184 m²

• bouwjaar 1913

• laatste decennia niet gemoderniseerd en behoeft 
daarom een grondige verbouwing

• gaskachels

• gedeeltelijk dubbel glas

• energielabel G

• sfeervolle besloten achtertuin met volop privacy

• al met al een sfeervolle woonhuis met 
authentieke elementen en de mogelijkheid om er 
een fijn familiehuis van te maken!

• nieuwsgierig geworden? Bel ons voor het maken 
van een bezichtigingsafspraak!




uw makelaar voor dit klus woonhuis is Jeannette 
Schollink
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KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1913

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 184 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 104 m²

Inhoud 478 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

26,6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

13,8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Noord-oost

Heeft een achterom Ja

Staat Dient nog te worden aangelegd.

 

Energieverbruik

Energielabel G

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water Geiser

Verwarmingssysteem Gaskachels
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KENMERKEN

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Neem contact met ons op voor meer informatie


