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Omschrijving
Deze semi-bungalow biedt een zee van ruimte!

Met maar liefst 5 slaapkamers is deze woning ideaal voor grote gezinnen, maar u zou hier ook kantoor aan huis kunnen
maken. De slaap-/werkkamer met de daarachter gelegen berging biedt tevens mogelijkheden om er een
levensloopbestendige woning van te maken. De berging/bijkeuken zou dan dienst kunnen doen als badkamer. De
garage met carport is van binnenuit bereikbaar. Vanuit de keuken bereikt u de tuin, via de schuifpui. De ruimte
achtertuin is gelegen op het noordwesten en biedt zowel zon- als schaduwplekken. De keuken is voorzien van een 5-
pits gasstel, combi-magnetron, koelkast en afzuigkap.

Op de eerste verdieping zijn maar liefst 4 ruime slaapkamers gelegen. In de badkamer kunt u heerlijk relaxen. Er is een
2-persoons whirlpool, toilet, douchecabine en wastafelmeubel.

Op de tweede verdieping bevindt zich de vliering die gebruikt kan worden als berging.

Indeling:

Begane grond: Hal, meterkast, toiletruimte, woonkamer, eetkamer, half open keuken en werk-/slaapkamer,
berging/bijkeuken en de garage

1e Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer en vaste kast.

2e Verdieping: vliering/bergruimte.

Aanvaarding: In overleg.

Meer informatie en extra foto's zijn terug te vinden in de brochure. De brochure is makkelijk te downloaden via Funda en
onze eigen website.



Kenmerken
Overdracht

Vraagprijs € 337.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, Vrijstaande woning

Bouwjaar 1993

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk

Oppervlakten en inhoud

Gebruikersoppervlakte 148 m²

Inhoud 524 m³

Overige oppervlakte

Buitenruimtes 21 m²

Overige 11 m²

Externe bergruimte 0 m²

Overige inhoud

Wonen 450 m³

Indeling

Aantal kamers 6 kamers (5 slaapkamers)

Energie

Energielabel B

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie

Verwarming C.v.-ketel

Warm water C.v.-ketel

Cv-ketel Remeha (gas gestookt combiketel uit 2007, eigendom)

Kadastrale gegevens

Oppervlakte 396 m²

Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Oppervlakte 135 m² (9m diep en 15m breed)

Ligging tuin Gelegen op noord, west en bereikbaar via achterom

Garage

Soort garage Aangebouwd steen

Bijzonderheden

Toegankelijk voor gehandicapten, toegankelijk voor ouderen
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