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Omschrijving
Jij zoekt zo’n huis dat net even iets meer te bieden heeft, waar die klusoutfit niet uit de kast hoeft en je op je gemak in huist, nou hier

is ‘ie’ dan: De Koningshof 11!

Deze goed onderhouden hoekwoning met aangebouwde garage is de laatste jaren goed onderhanden genomen door de verkopers,

zo is bijvoorbeeld de keukeninrichting vernieuwd, zijn op de 2e verdieping 2 extra slaapkamers gecreëerd, is de achtertuin volledig

aangepakt en voorzien van een fraaie veranda met berging. 

‘Een overvloed aan bergruimte’

Het huis beschikt over een garage, een volledig geïsoleerde berging van 9m2 (buitenkant kunststof), welke is geïntegreerd in de

veranda EN in de voortuin over een stenen berging.

De voortuin biedt ook ruimte voor maar liefst 3 auto’s. Daarnaast is er in deze kindvriendelijke straat ook een openbare parkeerplaats.

De tuin is keurig aangelegd met fraaie bestrating, er is een achterom en achterin de tuin is recent een robuuste veranda (ca. 30 m2)

geplaatst met een berging van 9m2

Begane grond: Hal/entree – trapopgang – toiletruimte – tuingerichte woonkamer – trapkast – half open keuken. De moderne

keukeninrichting is voorzien van inbouw apparatuur, te weten; 4-pits gaskookplaat, vaatwasser, afzuigkap, combi-magnetron, boiler,

koelkast met vriesvak.

1e Verdieping: Overloop – 3 ruime slaapkamers – badkamer met douchehoek, wastafel en 2de toilet.

2e Verdieping: Berg-/stook-/wasruimte – 2 ruime slaapkamers met Velux-dakramen(kunststof).



Kenmerken
Overdracht

Vraagprijs € 259.500,-

Aanvaarding in overleg

Algemeen

Bouwjaar 1997

Woonoppervlakte 114

OppervlakteWoonkamer 30

Perceeloppervlakte 280

Externe bergruimte 14

Gebruikers oppervlakte woon functie 114

Gebruikers oppervlakte overige functies 17

Inhoud 415m³

Soort woning eengezinswoning

Type woning hoekwoning

Bouwvorm Bestaande bouw

Ligging In woonwijk

Indeling

Aantal kamers 6

Aantal slaapkamers 5

Kadaster

Oppervlakte 280m²

Eigendomssituatie Volle eigendom

Tuin

Aanwezig Ja

Type achtertuin

Achterom Ja

Ligging noord

Oppervlakte 143m² (1500x950)

Kwaliteit fraai aangelegd

Garage

Aanwezig Ja

Soort aangebouwd steen

Capaciteit 1

Oppervlakte 17m² (290x600)

Voorzieningen voorzien van elektra

Parkeren

Faciliteiten openbaar parkeren

Energie

Isolatie Volledig geisoleerd

Verwarming C.v.-ketel

CV-Ketel Vaillant, gas, uit 2012
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