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KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 133m²
Inhoud

ca. 440m³ 

Perceeloppervlakte

ca. 170m² 
Energielabel

C



OMSCHRIJVING
Heerlijk en royaal wonen! Wie wil dat nou niet... 




Gelegen in de groene en kindvriendelijke woonwijk 
Overwhere II, op minder dan 10 minuten fietsen van 
het altijd gezellige "Stadje", bieden wij u deze riante 
en zeer verzorgde eengezinswoning aan. De woning 
is zo te betrekken, het is slechts een kwestie van 
koffers uitpakken en genieten maar!




Deze tussenwoning heeft een diepte van ruim 8,12 
meter en een breedte van maar liefst 6,03 meter. 
Maar liefst 133 m² woonplezier, verdeeld over drie 
woonlagen. De tweede verdieping is in 2018 
gerenoveerd en voorzien van een dakkapel over de 
gehele breedte van de woning. U zult versteld staan 
van de beschikbare ruimte. De voor- en achtertuin 
zijn tevens in 2018 gerenoveerd. De achtertuin heeft 
vrij uitzicht, meet ruim 71 m² en is gelegen op het 
westen. Tot in de late avonduurtjes kunt u van de 
ondergaande zon genieten. Liever in de schaduw? U 
heeft de beschikking over een elektrisch 
zonnescherm of u kunt van de omgeving genieten in 
de voortuin. Deze is ruim en schept een prettige 
afstand tussen de straat en de woning.




Indeling

Begane grond: entree van de woning via de ruime en 
stijlvolle hal. In de hal de trapopgang die toegang 
biedt tot de twee bovenliggende verdiepingen. U 
vindt hier ook de meterkast en een provisiekast. Via 
de hal toegang tot de ruime woonkamer, deze is 
voorzien van een open haard. Deze beslaat de 
gehele lengte van de woning en oogt door de grote 
raampartijen ruim en licht. Aan de achterzijde van de 
woning de L-vormige keuken. Deze is voorzien van 
de nodige inbouwapparatuur. Via de keuken toegang 
tot de royale achtertuin. 




Eerste verdieping: via de overloop heb je toegang tot 
alle vertrekken. Aan de achterzijde van de woning 
bevinden zich twee slaapkamers, waaronder de 
hoofdslaapkamer. Deze is voorzien van een op maat 
gemaakte inbouwkast. 


Aan de voorzijde is de derde slaapkamer en de 
badkamer. De nette badkamer is voorzien van een 
inloopdouche, wandtoilet en wastafel (met meubel).




Tweede verdieping: via de vaste trap bereikt u de 
tweede verdieping. Deze is onlangs gerenoveerd. Zo 
is er over de gehele breedte van de woning een 
dakkapel aangebracht en is het dak geïsoleerd. Via de 
overloop toegang tot de royale slaapkamer van ruim 
25 m². Genoeg ruimte om een extra slaapkamer te 
creëren. Aan de voorzijde in de slaapkamer bevindt 
zich heel wat bergruimte onder de dakhelling achter 
de knieschotten. De overloop is op dit moment in 
gebruik als wasruimte. Het is ook mogelijk om hier 
een extra slaapkamer te creëren. Aan de voorzijde 
van de overloop bevindt zich de berging met nog 
een wasmachineaansluiting. 




Tuin

De achtertuin is onlangs gerenoveerd en ruim 
opgezet. Maar liefst 71 m² tuin en dat ook nog eens 
op het westen. De hele middag en avond zon! Achter 
in de tuin de vrijstaande stenen berging. Deze is 
voorzien van elektra. 




Deze ruime tussenwoning heeft, in combinatie met 
de omgeving, alles in zich om heerlijk te wonen. 
Nieuwsgierig? Neem dan snel contact met ons op 
voor het maken van een bezichtigingsafspraak.




- ruime tussenwoning;

- 4 slaapkamers (uitbreiding naar 6 slaapkamers 
mogelijk);

- kindvriendelijke buurt;

- heerlijk wonen in een groene omgeving;

- gelegen in een rustige straat;

- woonoppervlakte 132,90 m2 (conform NEN2580);

- bruto vloeroppervlakte maar liefst 179,90 m²;

- ruime voor- en achtertuin (bereikbaar via 
achterom);

- bouwjaar 1972;

- energielabel C;

- aanvaarding in overleg.
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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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