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Deze fijne tussenwoning is gelegen 
dichtbij alle voorzieningen en is een huis 
met potentie

€ 189.000 K.K.

Kuijpers Makelaardij B.V.
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INLEIDING

Starters opgelet! Ben jij op zoek naar een woning in het gezellige Klundert? Bekijk deze woning dan eens. 
Deze fijne tussenwoning is gelegen dichtbij alle voorzieningen en is een huis met potentie. 




De woning beschikt over een fijne woonkamer met voldoende lichtinval, badkamer, keuken, twee 
slaapkamers, een werkkamer en een ruime tuin met twee bergingen. Om het wat ruimer te maken qua 
woonoppervlakte kun je er later wanneer dit nodig is een extra woonlaag aan toe voegen aan de 
achterzijde.




Benedenverdieping

Entree/hal:

In de hal is nu de meterkast, de trap naar de eerste verdieping en toegang naar de woonkamer. 




Woonkamer:

Deze fijne woonkamer met laminaat vloer biedt voldoende ruimte. In 2019 is deze woonkamer opnieuw 
geverfd. Er is voldoende lichtinval. De woonkamer beschikt daarnaast over een grote voorraadkast waar je 
handig de stofzuiger en levensmiddelen in kwijt kan. 

Ook heeft deze woonkamer openslaande deuren, heerlijk om dit even te openen in de zomer. Eventueel is 
het ook mogelijk om de woonkamer uit te bouwen. 
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LIGGING & INDELING

Keuken:

De keuken is voorzien van een tegelvloer met een 
ruime keuken. Ook is hier plaats om een tafel neer 
te zetten om even rustig te ontbijten. De keuken is 
voorzien van een koelkast, gaskookplaat, afzuigkap 
en magnetron. Overigens is hier de aansluiting 
van de wasmachine. Via keuken is er toegang tot 
de wc en douche. Daarnaast is er toegang tot de 
tuin.




Badkamer:

De badkamer is voorzien met wat je nodig hebt 
namelijk een douche en een WC. De badkamer is 
volledig betegeld.




Tuin:

Deze woning heeft een ruime tuin met twee 
bergingen. Wellicht is het een idee om net zoals bij 
de buren een schuur te maken aan de achterzijde 
en de twee bergingen die er nu zijn weg te halen.




Pluspunten van deze woning;

- Fijne woonkamer

- Aparte keuken

- Ruime tuin

- Woning met potentie
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LIGGING & INDELING



Eerste verdieping:

Op de eerste verdieping zijn er op dit moment 
twee slaapkamers en één werkkamer. De 
bovenverdieping is voorzien van vloerbedekking. 
In de tweede slaapkamer is er wellicht mogelijk 
om een dakkapel te zetten, zodat er meer ruimte 
wordt gecreëerd.




Op dit moment is er ook een vliering om spullen 
op te plaatsen. Echter wanneer je de vliering weg 
zou halen, zijn hier mooie houten balken 
verborgen en wordt de tweede slaapkamer wat 
ruimer.
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KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1968

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 146 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 74 m²

Inhoud 324 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

16 m²

Oppervlakte externe bergruimte 17 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij school

Nabij winkelcentrum

 

Tuin

Type Achtertuin

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja
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GOOGLE KAARTEN
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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


