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€ 325.000 K.K.
Wat een fantastische locatie en een
superfijne hoekwoning is dit, zeg!

TE KOOP: Drentelaan 26

INLEIDING

Wat een fantastische locatie en een superfijne hoekwoning is dit, zeg! Het is in de afgelopen jaren
grotendeels gemoderniseerd en heeft een heerlijke achtertuin.
Deze woning is mooi en rustig gelegen, het bouwjaar van deze woning is 1982. Ook heb je geen probleem
om de auto te parkeren daar er voldoende parkeerruimte voor de deur aanwezig is.
Begane grond
Hal
De hal geeft toegang tot de woonkamer, meterkast en betegelde toiletruimte. De wc is volledig betegeld en
is voorzien van een hangend toilet.
Woonkamer
Wat een sfeer en licht heeft deze woonkamer. Het is voorzien van een mooie pvc vloer en grote
raampartijen die zorgen voor een prachtige lichtinval. Aan de voorzijde is er ruimte om een royale zithoek
te creëren. Aan de achterzijde van de kamer kun je heerlijk tafelen met uitzicht op de royale tuin. Voor
frisse lucht kan je de schuifpui open zetten.
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Keuken
De keuken is aan de achterzijde gelegen. De Uvormige keuken beschikt over de apparatuur die je
nodig hebt in een keuken, namelijk een
gaskookplaat, koelkast, vriesvak, vaatwasser,
afzuigkap en een combimagnetron. Er is
voldoende ruimte om je koffieapparaat en
waterkoker neer te zetten.
Tussenportaal
Via het tussenportaal is de eerste verdieping te
bereiken.
Eerste verdieping
Overloop met vaste trap naar de tweede
verdieping, toegang tot de 2 ruime slaapkamers en
de badkamer.
Badkamer
De badkamer is nu voorzien van een douche/
ligbad. Heb je een drukke dag gehad? Dan is het
wel zo fijn om hier even lekker te relaxen. Er is
tevens hier een wastafelmeubel en een toilet
aanwezig.
Tweede verdieping
Wat een ruimte! Een fijne 3e slaapkamer is hier
gecreëerd, door middel van een riant dakkapel aan
de achterzijde. Ook is hier een aparte ruimte
gemaakt voor de CV-ketel opstelling en extra
bergruimte.
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Tuin:
Deze onderhoudsvriendelijke tuin is gesitueerd op
het zuidwesten. Ideaal voor zon liefhebbers. Ook
beschikt de tuin over een ruime houten veranda
met berging, waar de tuinspullen in opgeruimd
kunnen worden. De fietsen stallen is ook geen
enkel probleem met nog een extra stenen berging.
Hou je van wandelen? Dat is geen enkel probleem,
dat kan hier vanuit je eigen achtertuin. Zodra je de
poort opent heb je toegang tot een grote openbare
vijver.
BIJZONDERHEDEN
- Ruime woonkamer;
- Riante slaapkamers;
- Gelegen op een fijne locatie;
- Goed onderhouden woning;
- Gewenste oplevering medio zomer 2023.
Benieuwd naar deze woning? Maak snel een
afspraak via ons kantoor: 0168-407320. Uiteraard
krijgt u pas echt een goede indruk van deze fijne
woning wanneer u een bezichtigingsafspraak
maakt.
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Overdracht
Vraagprijs

€ 325.000,- k.k.

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Type object

Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwperiode

1982

Keurmerken

Energie prestatie advies

Isolatievormen

Dakisolatie
Dubbel glas
Muurisolatie

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte

263 m²

Gebruiksoppervlakte wonen

89 m²

Inhoud

320 m³

Oppervlakte externe bergruimte

14 m²

Indeling
Aantal bouwlagen

3

Aantal kamers

4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Tuin
Type

Achtertuin

Hoofdtuin

Ja

Oriëntering

Zuid-west

Heeft een achterom

Ja

Staat

Prachtig aangelegd

Energieverbruik
Energielabel

C

CV ketel
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CV ketel

Intergas

Warmtebron

Gas

Bouwjaar

2018

Combiketel

Ja

Eigendom

Eigendom

KENMERKEN
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Uitrusting
Warm water

CV-ketel

Verwarmingssysteem

Centrale verwarming

Heeft airco

Ja

Tuin aanwezig

Ja

Heeft schuur/berging

Ja

Heeft een schuifpui

Ja

Kadastrale gegevens
Eigendom
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Eigen grond
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Neem contact met ons op voor meer informatie
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