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€ 675.000 K.K.
Wat een heerlijke gemoderniseerde
woning is dit!

TE KOOP: Repelweg 8 a

INLEIDING

Wat een heerlijke gemoderniseerde woning is dit! Deze vrijstaande woning is van alle gemakken en luxe
voorzien. Het inverter arico systeem zorgt ervoor dat het zowel in de zomer en winter heerlijk aangenaam
is.
Ook is deze woning energiezuinig met 32 zonnepanelen, dak-, muur- en vloerisolatie. Zie je, jezelf al zitten,
in deze heerlijke tuin met zwembad, eigen bar en overkapping? Dat klinkt toch al top?!
Op de begane grond heeft dit pand een ruime woonkamer, keuken, slaapkamer en garage. Op de eerste
verdieping bevinden zich op dit moment twee slaapkamers, een kantoorruimte en een sportruimte.
De woning heeft een woonoppervlakte van 153m², overige inpandige ruimte 39m² en de externe berging is
20m².
Entree:
Wat een fijne grote entree is dit met veel lichtinval. Er is toegang tot de eerste verdieping, aparte toilet en
de ruime woonkamer.
Woonkamer:
De woonkamer is voorzien van een houtkleurige pvc- vloer. De kamer is door de serre heerlijk ruim en
heeft veel lichtinval. De gaskachel geeft deze kamer een aangename sfeer. Via de woonkamer is er toegang
tot de moderne keuken.
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Keuken:
De moderne keuken heeft veel ruimte en is
voorzien van luxe apparatuur. Zo is deze keuken
voorzien van een combi-oven, koel- vrieskast en
heeft de keuken ook een ingebouwde
koffiemachine. De afzuigkap is mooi afgewerkt en
voor de sfeer zijn er inbouwspots .
Je kunt hier ook nog een extra eethoek creëren. De
(klein)kinderen kun je ook goed in de gaten
houden vanuit de keuken.
Via de keuken kun je naar de tuin en ook is hier
toegang tot de slaapkamer beneden.
Slaapkamer begane grond:
De slaapkamer beneden is heerlijk ruim en heeft
veel lichtinval. De vloer is voorzien van een
houtkleurige pvc vloer. In deze slaapkamer is op
dit moment ook een aansluiting voor een tv.
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De eerste verdieping:
De eerste verdieping is voorzien van drie
slaapkamers. Een slaapkamer wordt op dit
moment gebruikt als kantoor. Ook is er op dit
moment een sportruimte ingericht. Ideaal
wanneer je niet de tijd hebt om even te gaan
sporten of liever gewoon in je eigen ruimte wil
sporten zonder anderen om je heen. De andere
twee slaapkamers zijn ruim genoeg voor een
tweepersoonsbed.
Badkamer:
De moderne badkamer heeft een heerlijke
inloopdouche. Heerlijk om hier even te relaxen.
Ook is de badkamer voorzien van een moderne
wasmeubel met spiegel en een apart toilet. De
badkamer is volledig betegeld.
Bergzolder:
Voor extra opbergruimte heeft de woning nog een
vliering.
Tuin:
Wat een heerlijke ruime, onderhoudsvriendelijke
tuin is dit. Ben je van de gezelligheid? Dan heeft
deze tuin een bar met lounggedeelte, ideaal om
hier een feestje in te geven. Er is hier ook een
sfeervolle palletkachel aanwezig.
De zomers worden steeds warmer, dan is niets zo
fijn om even af te koelen in je eigen zwembad.
Vind je het nu te warm? Dan kun je gebruik maken
van de overkapping om even in de schaduw te
zitten.
Pluspunten van de woning:
- Inverter aircosysteem
- 32 zonnepanelen
- Dak-, muur- en vloerisolatie
- Zwembad
- Bar en loungegedeelte
- Ruime tuin
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Overdracht
Vraagprijs

€ 675.000,- k.k.

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Type object

Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwperiode

1994

Dakbedekking

Dakpannen

Type dak

Zadeldak

Isolatievormen

Dakisolatie
Muurisolatie
Vloerisolatie

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte

500 m²

Gebruiksoppervlakte wonen

153 m²

Inhoud

679 m³

Oppervlakte overige inpandige
ruimten

39 m²

Oppervlakte externe bergruimte

20 m²

Oppervlakte gebouwgebonden
buitenruimte

14 m²

Indeling
Aantal bouwlagen

3

Aantal kamers

7 (waarvan 6 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Locatie
Ligging

Aan rustige weg
In woonwijk

Tuin
Type

Achtertuin

Energieverbruik
Energielabel

B

CV ketel
CV ketel
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Warmtebron

Gas

Bouwjaar

2012

Eigendom

Eigendom

Uitrusting
Warm water

CV-ketel

Verwarmingssysteem

Airconditioning
Centrale verwarming
Gaskachels
Zonnecollectoren

Parkeergelegenheid

Inpandige garage

Heeft airco

Ja

Heeft een alarm

Ja

Tuin aanwezig

Ja

Heeft een garage

Ja

Beschikt over een internetverbinding

Ja

Heeft rolluiken

Ja

Heeft zonwering

Ja

Heeft een zwembad

Ja

Heeft ventilatie

Ja

Kadastrale gegevens
Eigendom
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Eigen grond
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