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€ 525.000 K.K.
Voel je thuis in deze prachtige ruime,
unieke en luxe woning

TE KOOP: Blauwe Hoefsweg 10

INLEIDING

Voel je thuis in deze prachtige ruime, unieke, luxe woning. Op zoek naar een moderne woning met uw
eigen winkel en veel leefruimte? Dan is dit is uw kans!!!
Wat deze woning zo uniek maakt is de afwerking binnen in huis. De entree is uniek zo zie je er niet snel
één. Ook is er gebruik gemaakt van natuurlijke kleuren binnen, dit zorgt voor een aangename sfeer. De
woonkamer heeft een sfeervolle sierhaard.
Dit pand beschikt over een ruime woonkamer, keuken, 3 slaapkamers en een super mooie winkel met veel
lichtinval. Het is ook mogelijk om de winkel te wijzigen naar woonruimte, ideaal voor het thuiswerken of
inwonende kinderen/ouders.
Deze woning is daarnaast ideaal gelegen. Het is gelegen aan de buitenrand van het gezellige
winkelcentrum. Om de hoek zit de basisschool, ideaal voor kinderen.
Indeling woonhuis:
Begane grond:
Entree
Wat een unieke entree heeft deze woning. De hal geeft toegang tot de meterkast, toilet (is voorzien van een
hangend toilet en fonteintje), woonkamer en keuken. Overigens is ook de eerste verdieping te bereiken via
een vaste trap.
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Woonkamer
Wauw wat een ruimte en afwerking heeft deze
woonkamer, het beschikt over een riant zitgedeelte
en een mooie tegelvloer. De woonkamer heeft een
moderne uitstraling, en is voorzien van prachtige
wanden. Het heeft extra lichtinval door de erker.
De keuken en de woonkamer zijn gescheiden door
een schuifdeur.
Keuken
De keuken beschikt over een fijn strak design,
deze keuken is van alle gemakken voorzien. Er is
een inductie kookplaat, wokbrander op gas,
afzuigschouw, vaatwasser, koelkast, vriezer, oven
en magnetron. Het aanrechtblad is van graniet.
Eerste verdieping
De eerste verdieping heeft drie slaapkamers en
een aparte badkamer.
Badkamer:
De badkamer is nu voorzien van een ligbad met
een aparte douche. Heb je een drukke dag gehad?
Dan is het wel zo fijn om hier even lekker te
relaxen met wat geurkaarsjes aan. De badkamer
beschikt over een dubbele wastafel, voldoende
opbergruimte voor je handdoeken en een toilet.
Bergzolder
Deze woning heeft nog een bergzolder, waar u
verschillende spullen kan opslaan middels de
vlizotrap.
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Winkel
Wat een heerlijke fijne winkel is dit! Op de begane
grond is er op dit moment een leuke boutique.
Door de grote raampartijen is er veel lichtinval.
Uiteraard is het ook mogelijk om van de
benedenverdieping een praktijkruimte te maken.
Daar deze woning een bestemming van Gemengd
II heeft, kan deze verdieping ook ingericht worden
als woonruimte.
Begane grond:
Entree, toegang tot de ruime winkel en hal met
aparte meterkast, toiletruimte, wastafel, toegang
tot de keuken van de woning en trapopgang naar
de eerste verdieping van de winkel.
In de hal is er een kast met de opstelplaats voor
de CV ketel.
Eerste verdieping:
Een enorme openruimte, wat ideaal is voor een
kantoorruimte of sportruimte.
Tuin:
De woning heeft een voor- en zij tuin. De tuin is
gelegen op het Zuidoosten, je geniet dus een groot
gedeelte van de dag van de zon. Het is keurig
aangelegd en biedt veel privacy. Ook is parkeren
op eigen terrein geen enkel probleem.
Algemeen:
- De woning is volledig geïsoleerd en derhalve
voorzien van dak-, muur- en vloerisolatie;
- De woning heeft houten kozijnen met dubbele
beglazing;
- Er is ruim voldoende parkeergelegenheid
aanwezig rondom de woning;
- Scholen, openbaar vervoer, het centrum en de
uitvalswegen zijn dichtbij;
- De nutsvoorzieningen van het woonhuis en de
bedrijfsruimte zijn geheel van elkaar gescheiden.
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Overdracht
Vraagprijs

€ 525.000,- k.k.

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Type object

Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwperiode

1991

Dakbedekking

Dakpannen

Type dak

Zadeldak

Isolatievormen

Dakisolatie
Dubbel glas
Muurisolatie
Vloerisolatie

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte

282 m²

Gebruiksoppervlakte wonen

238 m²

Inhoud

882 m³

Oppervlakte overige inpandige
ruimten

12 m²

Indeling
Aantal bouwlagen

3

Aantal kamers

5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Tuin
Type

Zijtuin

Hoofdtuin

Ja

Oriëntering

Zuidoost

Heeft een achterom

Ja

Staat

Prachtig aangelegd

Energieverbruik
Energielabel

B

CV ketel

5

CV ketel

Remeha Avanta HR

Warmtebron

Gas

Bouwjaar

2014
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Combiketel

Ja

Eigendom

Eigendom

Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen

2

Warm water

CV-ketel

Verwarmingssysteem

Centrale verwarming

Tuin aanwezig

Ja

Heeft een dakraam

Ja

Kadastrale gegevens

6

Eigendom

Eigen grond

Eigendom

Eigen grond
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