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Bent u op zoek naar een instapklare 
tussenwoning? Kijk dan snel verder!

€ 232.500 K.K.
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INLEIDING

De woning is goed onderhouden en ziet er keurig uit.  Dit huis heeft een mooie lichte, sfeervolle 
woonkamer en een open keuken. 




Het huis beschikt over maar liefst vier slaapkamers en heeft zowel een voor- achtertuin. Het is een ideale 
woning voor starters.  De woning is gelegen in een kindvriendelijke woonwijk.




Pluspunten van deze woning:




- Vier slaapkamers

- In 2015 is de zolder volledig verbouwd

- In 2017 is de complete badkamer vernieuwd

- In 2019 zijn op de eerste verdieping alle vloeren, schakelmateriaal en deurbeslag vervangen

- De woning beschikt volledig over kunststofkozijnen met rolluiken en HR++ beglazing
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LIGGING & INDELING

Begane grond: 



Entree, hal met garderobe, meterkast, toilet met 
fontein, vaste trap naar de eerste verdieping.




















Vanuit de hal is de woonkamer te bereiken. De 
ruime woonkamer is voorzien van een mooie 
houten vloer en een strak plafond. 




De ingebouwde spotjes geven een relaxte sfeer, 
zodat u heerlijk van uw avond kan genieten. 




















Vanuit de woonkamer is de open moderne keuken 
te bereiken. De keuken is voorzien van een 
gaskookplaat, oven, vaatwasser, afzuigkap en een 
koelkast. Via de tuindeur in de keuken komt u in 
de tuin met achterin een buitenberging en vrije 
achterom. De tuin is gelegen op noordoost.
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LIGGING & INDELING

Overloop met vaste trapopgang naar de tweede 
verdieping. Op de eerste verdieping bevinden zich 
drie slaapkamers. Alle kamers zijn voorzien van 
een mooie laminaatvloer




Daar er vier slaapkamers zijn, kunt u van de 
kleinste kamer zelfs een inloopgaderobe kamer 
maken. Ideaal wanneer u of uw partner vroeger op 
dient te staan. 




Slaapkamer 1: 3.43 x 2.10m heeft een oppervlakte 
van 7.20m². 




Slaapkamer 2: 4.45 x 2.98m heeft een oppervlakte 
van 13.26m².




Slaapkamer 3: 3.58 x 2.65m heeft een oppervlakte 
van 9.49m². 




In 2019 heeft deze verdieping een complete 
renovatie gehad, alle vloeren, schakelmateriaal 
zijn hierbij vervangen. 












































De moderne badkamer is geheel betegeld met een 
douchecabine, wastafelmeubel en een design 
radiator. Deze is in 2017 volledig verbouwd. 
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LIGGING & INDELING



Via een vaste trap is de riante 4e slaapkamer 
3.80m x 3.00m= 11.40 m² te bereiken. 




Op de  voorzolder is ook de aansluiting voor de 
wasmachine en droger aanwezig. Hier zit de 
technische ruimte met de CV-combiketel. Tevens 
is hier heel veel opbergruimte aanwezig. In 2015 
is de zolder compleet gerenoveerd. 












































De diepe achtertuin is voorzien van een berging 
en terras.
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KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 232.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1990

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 139 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 120 m²

Inhoud 350 m³

Oppervlakte externe bergruimte 12 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noord-oost

Heeft een achterom Ja

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja
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GOOGLE KAARTEN
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TEKENINGEN
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TEKENINGEN
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TEKENINGEN
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FOTO'S
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Neem contact met ons op voor meer informatie


