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Omschrijving
LOCATIE LOCATIE LOCATIE

Op een unieke-en absolute toplocatie gelegen statig vrijstaand huis met een zeer royaal dakterras en schitterend uitzicht over Het

Zwartewater met haar uiterwaarden, de veerpont, de Buitenhaven en de Barsbeker Binnenpolder. Het levendige veer van

Genemuiden maakt het plaatje compleet.

Het huis is gebouwd in 1998 op een riante kavel van maar liefst 680 m2 is gelegen aan de rand van woonwijk De Greente. Een ruim

opgezette woonwijk met veel groen en speelvoorzieningen. Er loopt een wandelroute over de dijk richting de Top en het Zwarte Meer.

U komt binnen via de hal, waar zich de lift en de trapopgang bevindt. De hal biedt eveneens toegang tot de royale garage, de

tuingerichte slaapkamers en de badkamer. De badkamer is voorzien van een dubbele wastafel, ligbad, douchehoek en toilet.

Op de 1e verdieping vindt u de woonkamer, de open keuken en een toiletruimte. Vanuit de woonkamer heeft u een fantastisch

uitzicht over Het Zwartewater en de Barsbeker Binnenpolder. Het dakterras sluit aan bij de woonkamer, hier beleeft u nogmaals dit

fantastische uitzicht.

De open woonkeuken is aan de achterzijde gesitueerd en is voorzien van alle inbouwapparatuur.

De 2de verdieping biedt 2 ruime slaapkamers en een extra badkamer met douche, toilet en wastafel.

De tuin is keurig aangelegd, aan de voorzijde parkeren op eigen terrein. Via de zijingang komt u in de achtertuin. Een heerlijk

besloten tuin met houten berging. 

Aanvaarding: In overleg.



Kenmerken
Overdracht

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Soort woonhuis Villa, Vrijstaande woning

Bouwjaar 1998

Ligging In woonwijk, open ligging, vrij uitzicht

 

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte 242 m²

Inhoud 800 m³

Overige oppervlakte

Buitenruimtes 32 m²

Overige 37 m²

Externe bergruimte 9 m²

Overige inhoud

Wonen 800 m³

Overige 0 m³

 

Indeling

Aantal kamers 5 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

Badkamer #2  

 

Energie

Isolatie  

Verwarming C.v.-ketel

Warm water C.v.-ketel

Cv-ketel Nefit HR (gas gestookt combiketel uit 2017, eigendom)

 

Kadastrale gegevens

Oppervlakte 680 m²

Eigendomssituatie Volle eigendom

 

Buitenruimte

Oppervlakte 300 m² (20m diep en 15m breed)

Ligging tuin Gelegen op noord, oost

 

Bergruimte

Schuur/Berging Vrijstaand hout

 

Garage

Soort garage Inpandig

 

Bijzonderheden
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