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Omschrijving
Zoekt u een karakteristiek herenhuis met veel ruimte en uitzicht op de rivier Het Zwartewater? Dat alles treft u hier!

Deze karakteristieke woning ligt in het centrum van Hasselt en is voorzien van maar liefst 5 slaapkamers. De afgelopen jaren in de

woning op diverse punten gemoderniseerd en gerenoveerd. Zo is het dak volledig vernieuwd en is in 2011 de keuken vernieuwd, de

badkamer gemoderniseerd en is er een nieuwe eiken vloer op de begane grond gelegd. 

De woning heeft vanuit de woonkamer uitzicht op het Zwartewater ! De achtertuin ligt op het noordoosten en is voorzien van een

houten schuur. 

Begane grond: Hal/entree met plavuizen vloer, toegang tot royale kelder, toiletruimte met zwevend toilet, woonkamer met gashaard

en schouw en eiken houten vloer, royale woonkeuken voorzien van moderne keuken met inbouwapparatuur: inductiekookplaat,

afzuigkap, combi-magnetron, vaatwasser en koelkast, serre / tuinkamer met tuindeuren, toegang tot bijkeuken met wasmachine- en

droger aansluitingen.

1e Verdieping: Overloop, 3 royale slaapkamers, badkamer met ligbad, zwevend toilet, douchehoek en wastafel.

2e Verdieping: Overloop, stookruimte, bergruimte, 2 mooie slaapkamers waarvan 1 met dakkapel. 

Aanvaarding: In overleg. 



Kenmerken
Overdracht

Vraagprijs € 339.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Soort woning Herenhuis

Bouwjaar 1800

Ligging In centrum, vrij uitzicht

 

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte 180 m²

Inhoud 651 m³

Overige oppervlakte

Overige 17 m²

Externe bergruimte 8 m²

Overige inhoud

Wonen 651 m³

 

Indeling

Aantal kamers 6 kamers (5 slaapkamers)

Badkamer #1 Douche, ligbad, toilet, wastafel

 

Energie

Isolatie Dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie

Verwarming C.v.-ketel

Warm water C.v.-ketel

Cv-ketel Remeha (gas gestookt combiketel uit 2008, eigendom)

 

Kadastrale gegevens

Oppervlakte 210 m²

Eigendomssituatie Volle eigendom

 

Buitenruimte

Oppervlakte 100 m² (20m diep en 5m breed)

Ligging tuin Gelegen op noord, oost 

 

Bergruimte

Schuur/Berging Vrijstaand hout

 

Garage

Soort garage Geen garage

 

Bijzonderheden

Beschermd stads- of dorpsgezicht
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