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KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
79m²

PERCEELOPPERVLAKTE
130m²

INHOUD
325m³

BOUWJAAR
1964

ENERGIELABEL
D



OMSCHRIJVING

Instapklaar en ook nog eens direct beschikbaar! 
Zoek je (snel) een keurig huis met  2 slaapkamers 
(makkelijk uit te breiden naar 3), moderne badkamer, 
keurige keuken, doorzon woonkamer en heerlijke 
achtertuin met overkapping en berging? Dan laten 
wij je graag dit leuke huis zien. Het huis is nagenoeg 
volledig voorzien van kunststof kozijnen met dubbele 
beglazing, muurisolatie, beganegrondvloer met 
isolatie, vloerverwarming en gestuukte wanden. De 
zolder kan eenvoudig tot slaapkamer worden 
omgebouwd door het plaatsen van een groter 
dakraam of een dakkapel. De eerste en tweede 
verdieping beslaan 80m² woonoppervlakte en het 
huis staat op een perceel van 130m². Het ligt verder 
in een rustige straat nabij eenvoudige voorzieningen 
als basisschool en supermarkt.




Indeling




Begane grond:

Entree, hal met toilet, meterkast, trap naar eerste 
verdieping, trapkaste en toegang tot de woonkamer. 
Vanaf het moment dat je binnenstapt merk je dat de 
woning goed verzorgd is. Zo is het toilet volledig 
vernieuwd en en is de pvc vloer over de gehele 
begane grondvloer doorgelegd. De begane grond 
vloer is volledig vervangen voor een betonvloer met 
vloerverwarming. De woonkamer heeft zijn zithoek 
aan de voorzijde en aan de achterzijde de eethoek 
met de doorgang naar de open keuken. In de achter 
pui is een nieuw kozijn geplaatst met openslaande 
deuren naar de achtertuin.  De keuken ligt aan de 
achterzijde van de woning en is in 2016 vernieuwd. 
Deze beschikt over een vaatwasser, combi-oven, 5-
pits gaskookplaat en afzuigkap. De keuken is 
voorzien van een behang wandafwerking en 
gestuukt plafond. In de woonkamer is het plafond en 
zijn de wanden ook gestuukt. Een leuk detail is de 
houtkachel die in het midden van de lange wand in 
de woonkamer is geplaatst. Zo zie je hem vanuit 
zowel de zit- als eethoek. 




Eerste verdieping:

Via de vaste trap kom je op de overloop van de 
eerste verdieping. Vanaf de overloop kun je met de 
vaste trap naar zolder, de twee slaapkamers, 

wasruimte en badkamer. Wat voorheen de badkamer 
was is nu een praktische wasruimte. Je hebt er voldoende 
plaats voor je droger en wasmachine. Naast de 
wasruimte ligt de tweede slaapkamer aan de voorzijde 
van de woning. Deze kamer doet nu dienst als 
logeerkamer voor de kleinkinderen. Aan de achterzijde 
van het huis ligt de hoofdslaapkamer en de badkamer. 
de hoofdslaapkamer is net als de andere ruimtes 
voorzien van gestuukte wanden en plafonds. Overloop 
en slaapkamers hebben een tapijt vloerbedekking. De 
laatste ruimte op deze verdieping is de badkamer. De 
badkamer is modern en keurig verzorgd. Hij is voorzien 
van een inloopdouche, toilet, dubbele wastafel en 
designradiator. De gehele eerste verdieping is verder 
voorzien van rolluiken. 




Zolder:

Heb je een slaapkamer extra nodig? Dan heb je op deze 
verdieping eenvoudig de mogelijkheid. Via de vaste trap 
kom je op de voorzolder met daarachter de kamer die nu 
niet bij de woonoppervlakte mag worden gerekend 
vanwege het te kleine raam. Met een groter dakraam, 
een dakkapel of zelfs een nokverhoging  creëer je hier 
een een volwaardige extra kamer. De Cv.-opstelling 
(2014) vind je hier ook. Omdat de huidige eigenaresse 
de zolder niet nodig heeft doet deze nu enkel dienst als 
opslagruimte en is deze nog niet zo hoogwaardig 
afgewerkt als de rest van het huis.




Tuin:

Aan de voorzijde in het zonnetje genieten of achter juist 
heerlijk droog onder de grote overkapping? Het kan 
beide, want er is voldoende plaats! De achtertuin ligt op 
het Zuidoosten en is keurig en onderhoudsvriendelijk 
aangelegd. De ruime overkapping biedt voldoende 
plaats voor een grote loungeset of eethoek. Achter op 
het perceel staat de stenen berging (7m²)  Via de poort 
aan de achterzijde kom je bij de "brandgang" die naar de 
openbare weg leidt. Kortom een top mogelijkheid voor 
iedereen die snel en zorgeloos wil schakelen!
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Leuk huis! Wat nu? 



HEB JE INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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