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Omschrijving
Wonen op een unieke locatie aan de rand van een ruim opgezette bungalowwijk op een kavel van maar liefst 821 m2? Dat kan in dit

fraai afgewerkte huis vele extra’s, zoals studeerkamer, garage met zolderverdieping en robuuste veranda! 

De tuin is een paar jaar geleden onder architectuur aangelegd en voorzien van verschillende zitjes en terrassen. Door de speelse

inrichting en het gebruik maken van functioneel groen heeft u hier een behoorlijke mate van privacy. De veranda is een prettige

bijkomstigheid en voorzien van jacuzzi. 

Via de overkapte entree komt u binnen in de hal met vide en toiletruimte. De toiletruimte is recent gemoderniseerd en voorzien van

een hangend toilet.

De woonkamer is voorzien van grote raampartijen, waardoor de lichtinval gunstig is. Een prettig en fris huis. Een aantal jaar geleden

heeft de huidige bewoner de kantoorruimte bij de woonkamer aangetrokken en is deze ruimte in gebruik als studeerhoek, een

verlengstuk van uw woonkamer. 

De woonkamer staat in verbinding met de half open keuken. De moderne keukeninrichting is voorzien van inbouw apparatuur, te

weten:

-Gaskookplaat;

-Afzuigkap;

-Combi-magnetron;

-Vaatwasser;

-Koffiemachine.

Deze ruimte is voorzien van tuindeuren naar het terras.

De ruime bijkeuken heeft bergruimte, wasruimte en biedt toegang tot de garage.

1e Verdieping met vide/overloop, moderne badkamer met douchehoek, wastafelmeubel en hangend toilet. Drie slaapkamers met

vaste kasten. Eén van de drie slaapvertrekken heeft toegang tot het ruime dakterras.



Kenmerken
Overdracht

Vraagprijs € 549.500,-

Aanvaarding in overleg

Algemeen

Bouwjaar 1978

Woonoppervlakte 145

Perceeloppervlakte 821

Externe bergruimte 25

Gebruikers oppervlakte woon functie 145

Gebruikers oppervlakte overige functies 21

Inhoud 605

Soort woning eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Bouwvorm Bestaande bouw

Ligging In woonwijk

Indeling

Aantal kamers 5

Aantal slaapkamers 3

Kadaster

Oppervlakte 821 m²

Eigendomssituatie Volle eigendom

Tuin

Aanwezig Ja

Type tuin rondom

Achterom Ja

Oppervlakte m² (x)

Kwaliteit fraai aangelegd

Garage

Aanwezig Ja

Soort aangebouwd steen

Capaciteit 1
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