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Kenmerken
Woonoppervlakte 221m²

Perceeloppervlakte 185m²

Inhoud 666m³

Bouwjaar 1978



Omschrijving
Verrassend ruime 9-kamer split-level woning met 6 slaapkamers, grote woonkeuken en ruime woonkamer 
met open haard. Voor de deur heeft u 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast een diepe 
achtertuin met een veranda over de gehele breedte van de tuin. 




Begane grond: entree met een ruime hal en toegang tot de wc en slaapkamer/kantoor/hobbyruimte. 
Deze kamer is voorzien van een grote vaste kast en biedt toegang tot een wasruimte. In deze ruimte zit 
de installatie voor de vloerverwarming en geeft toegang tot een kelder op stahoogte (25m2). Middels 
een korte trap komt u vanuit de hal in de woonkamer met open haard en openslaande deuren naar de 
tuin. De woonkamer is voorzien van een mooie parketvloer en convectorput. Vanuit de woonkamer kunt u 
naar de ruime woonkeuken die van alle gemakken en apparatuur is voorzien. De woonkeuken is voorzien 
van een plavuizen vloer met vloerverwarming. Vanuit de keuken komt u op het pandbrede balkon waar in 
de zomer van de zon kan worden genoten totdat deze ondergaat. 




Verdieping 1: ruime ouderslaapkamer (voorheen 2 slaapkamers) 




Verdieping 2: 2 ruime slaapkamers en een lichte badkamer met wc, dubbele wastafel, designradiator, bad 
voorzien van mengkraan en losse douchecabine tevens voorzien van mengkraan. 




Verdieping 3: dakkapel slaapkamer 




Verdieping 4: overloop waar de cv installatie zich bevindt, bergingsruimten en slaapkamer.




De woning beschikt over een geheel betegelde achtertuin met borders die achterom ook bereikbaar is. 
Achterin de tuin is een veranda van c.a. 5,5 meter breed. De woning is in 2016 geheel aan de buitenkant 
geschilderd. Alle kamers hebben glad gestucte muren.




Bijzonderheden en/ of USP's van de woningwoning Zeer ruime woning met veel slaapkamers, achtertuin 
met veranda en balkon aan de voorzijde van woning. Woning is gelegen in het centrumcentrum dus dicht 
bij winkels en horeca. Tevens dicht bij uitvalswegen en bos.







Foto's























Plattegrond b.g.



Plattegrond 1e verd.



Plattegrond 2e verd.



Plattegrond 3e verd.



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart
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