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GERRIT DE VOSLAAN 20
PUTTERSHOEK

VRAAGPRIJS € 350.000 K.K.

KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
100m²
PERCEELOPPERVLAKTE
145m²
INHOUD
316m³
BOUWJAAR
1949

OMSCHRIJVING

Uniek, modern, keurig afgewerkt en goed
onderhouden! Als je voor dit huis staat, dan zal je
denken dat dit een standaard tussenwoning is, maar
dat is deze woning zeker niet! Het huis heeft en
ruime woonkamer, moderne keuken met kookeiland,
één slaapkamer (begane grond), drie slaapkamers
(eerste verdieping), moderne badkamer, ruime
vliering, achtertuin met tuinkamer/
terrasoverkapping. In de aanbouw (2020) tref je een
lichtstraat boven de moderne keuken (2021). Deze
zorgt ervoor dat de woning zeer veel lichtinval heeft
en een moderne uitstraling krijgt. Ook komt hierdoor
de moderne (Kvik) keuken goed tot z'n recht. Aan de
voorzijde op de begane grond tref je een
slaapkamer, die ook zeker geschikt is als werkkamer.
Wil je een nog grotere woonkamer? Dan kan je er
zelfs voor kiezen om de muur naar de slaapkamer op
de begane grond door te breken! Deze instapklare
eengezinswoning biedt je vele mogelijkheden. Wil jij
meer zien van deze woning? Plan een bezichtiging!
Indeling
Begane grond:
Entree, hal met toegang tot meterkast, toilet
(opstapje), vaste trapopgang naar eerste verdieping,
eerste slaapkamer en woonkamer. Aan de voorzijde
van de woning tref je een kamer met
wastafelmeubel, deze is momenteel in gebruik als
slaapkamer maar is ook zeker geschikt als
werkkamer. De kamer is ruim genoeg voor het
plaatsen van een volledige slaapkamerinrichting of
een groot bureau met kast. Deze kamer biedt je een
fraai uitzicht over de Hoeksche Waardse akkers. De
woonkamer is toegankelijk vanuit de hal en biedt je
de ruimte voor het plaatsen van een grote zithoek. Je
treft hier gestucte wanden, zwarte moderne deuren,
een pvc-vloer (visgraat) en een speksteenkachel. Een
deur in de woonkamer biedt je toegang tot de
kelder, hier tref je veel bergruimte. De keuken met
kookeiland is gelegen aan de achterzijde van de
woning en is zeker de eyecatcher van het huis! De
keuken is geplaatst in 2021 en uitgevoerd in de
kleuren zwart (mat) en wit en beschikt over een
inductie kookplaat (4-pits) met afzuiging, quooker,
koelkast, vaatwasser en een aansluiting voor de

wasmachine en droger (in kast). Boven de keuken tref je
een lichtstraat, waardoor er veel lichtinval is in de keuken.
Een schuifpui aan de achterzijde biedt je toegang tot de
achtertuin.
Eerste verdieping:
Overloop met toegang tot drie slaapkamers en de
moderne badkamer. De eerste slaapkamer is gelegen
aan de voorzijde van de woning en biedt je voldoende
ruimte voor het plaatsen van een bed, bureau en kast. De
kamer is voorzien van een vloerbedekking en glad
gestucte wanden. Ook op deze kamer kan je genieten
van het mooie uitzicht over de akkers. De tweede en
derde slaapkamers zijn gelegen aan de achterzijde van
de woning, beide kamers bieden je genoeg ruimte voor
het plaatsen van een volledige slaapkamerinrichting. De
moderne badkamer is gelegen aan de voorzijde van de
woning en heeft een wastafelmeubel, spiegel, hangend
toilet en een inloopdouche. De badkamer is uitgevoerd
in de kleuren grijs en wit. Een vlizo trap (overloop) biedt
je toegang tot de ruime vliering. Hier tref je veel
bergruimte.
Tuin:
De tuin is gelegen op het zuid-oosten en is keurig
verzorgd. De schuur in deze tuin is omgetoverd tot een
terrasoverkapping/tuinkamer, zodat je op elk moment
van de dag de schaduw kunt opzoeken. Ook beschikt de
tuin over een terrasgedeelte en kunstgras. Via de poort
aan de achterzijde kun je de tuin verlaten.
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Leuk huis! Wat nu?
-

-

-

HEEFT U INTERESSE
IN DEZE WONING?
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