
35
TILBURGSEWEG
RIEL
Vraagprijs € 400.000 K.K.

013-7852485  -  info@vastgoed013.nl  -  vastgoed013.nl



Overdracht

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1963

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 459 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 97 m²

Inhoud 398 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 8 m²

Oppervlakte externe bergruimte 18 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Tuin rondom

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noord west

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel G

 

CV ketel

CV ketel Nefit Combiline

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2007

KENMERKEN



Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Gaskachels

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



KENMERKEN
Woonoppervlakte 97m²
Perceeloppervlakte 459m²
Inhoud 398m³
Aantal slaapkamers 3
Bouwjaar 1963
Energielabel F



OMSCHRIJVING
Op deze goede locatie in de kern van het leuke dorp Riel bergruimte en hier bevindt zich de wateraansluiting. De hal 

ligt deze vrijstaande uitgebouwde woning met ruime biedt toegang tot de keuken, de woonkamer en de 

garage  en 3 slaapkamers op een ruime perceel van 459 m2. bijkeuken. 


De woning dateert van de jaren '60 en dient te worden 


gemoderniseerd. De woning biedt daartoe veel De woonkamer biedt veel lichtinval door de grote 

mogelijkheden! Graag nodigen wij u uit voor een raampartij aan de voorzijde en achterzijde. De 

bezichtiging.
 constructievloer betreft een betonnen vloer. De 


 woonkamer heeft aan de voorzijde een kunststof kozijn 


Algemeen:
 met dubbel glas waarbij de bovenste ramen glas en lood in 

Bouwjaar: 1963
 dubbel glas zijn gezet en aan de achterzijde hardhouten 

Oppervlakte perceel: 459 m2
 kozijnen met enkel glas. Aan de zijkant zit een hardhouten 

Inhoud woonhuis: 398 m3 
 kozijn met glas-in-lood (enkel). Naast de radiatoren, heeft 

Woonoppervlakte: 97 m2
 de woonkamer ook een gashaard met schouw.


Oppervlakte overig inpandig: 8 m2
 


Externe bergruimte: 18 m2 
 De keuken is gesitueerd aan de voorzijde en biedt leuk 


 uitzicht naar de voortuin en straatzijde. De keuken heeft 


Indeling
 een hoekopstelling en heeft een gaskookplaat, afzuigkap, 


 over en koelkast. De keuken is gedateerd. Er is een 


Begane grond 
 inbouwkast. De kozijnen zijn van kunststof met dubbel glas 


 waarbij de bovenste ramen glas in lood in dubbel glas is 

De woning heeft aan de zijzijde en achterzijde op de gezet. Verwarming in de keuken is middels een gaskachel. 


begane grond rolluiken (deels elektrisch, deels handmatig 


bedienbaar). Diverse elementen zoals glas-in-loodramen Aan de achterzijde van de woning is de bijkeuken 

zijn nog aanwezig.
 gesitueerd en hier is tevens de toiletruimte. De bijkeuken 


 biedt volop ruimte en hier is de opstelling HR combiketel 

Via de entree bereikt u de hal met meterkast, trapopgang (Nefit combiline, 2007 met jaarlijks onderhoud), een 

en trapkast. De trapkast/kelderkast biedt veel extra uitstortgootsteen en toegang tot de achtertuin. 




De toiletruimte heeft een staand toilet en is afgewerkt met sectionale deur en een loopdeur naar de tuin. De garage is 

een wand- en vloertegel. Het raampje zorgt voor de voorzien van een betonnen vloer en elektra. Middels een 

natuurlijke ventilatie. 
 luik is er nog een bergzolder bereikbaar.



 



Eerste verdieping:
 
Bijzonderheden



 


Vanaf de overloop zijn de badkamer en 3 slaapkamers - Mooie vrijstaande woning met veel mogelijkheden


bereikbaar waarvan twee aan de voorzijde en één aan de - Ruime garage met elektrische deur


achterzijde. De badkamer is voorzien van eenvoudige - Diverse glas in lood elementen 


douchebak, staand toilet, wastafel en raam met glas in - Centrale ligging


lood (enkel glas) met een rolluik. Via de overloop is er - Parkeren op eigen oprit en/of garage


middels een loopdeur toegang tot het platte dak (uitbouw 


1987). Op de overloop zit ook een inbouwkast en middels Ten aanzien van deze verkoopbrochure zijn  de gegevens in 

een vlizotrap is er toegang tot de zolderverdieping. 
 deze brochure met de grootste zorg samengesteld. Voor 


 de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in grote 

De slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van kunststof mate afhankelijk van derden. Aan vermelde tekst, maten 

kozijn met 2 draai-kiep elementen voorzien van dubbel en bijgevoegde tekeningen kunnen derhalve geen rechten 

glas en een wastafel.
 worden ontleend. Vastgoed013 en de verkoper aanvaarden 


 geen aansprakelijkheid ten aanzien van de gegevens in 

Slaakamer 2 heeft aan de voorzijde ook kunststof draai- deze brochure.  


kiepkozijn en aan de zijgevel een houten kozijn met enkel 


glas (glas in lood) en een rolluik. Daarnaast heeft deze 


slaapkamer een vast kast. In deze inbouwkast zit een 80 


liter boiler ten behoeve van het warm water voor de 


badkamer en keuken. 
 



 


Slaapkamer 3 is gelegen aan de achterzijde van de woning 


en heeft een houten kozijnen met enkel glas. 
 






Tweede verdieping





Middels de vlizotrap op de overloop is de zolderverdieping 

bereikbaar. De zolderverdieping heeft 2 velux dakramen en 

biedt volop bergruimte.  






Buiten





De woning heeft een grote tuin rondom de woning en een 

royale oprit. De achtertuin is gelegen op het Noordwesten 

en biedt veel privacy. De tuin is voorzien van verlichting.





Op het achterachter ligt een vrijstaande garage. De garage 

is uitgevoerd in metselwerk muren in spouw en een 

zadeldak met pannen. De garage heef een elektrische 





























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X



LIJST VAN ZAKEN

Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

Airconditioning X

Kokend waterkraan X

Elektrische boiler slaapkamer X

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard X

Allesbrander X

Gaskachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna X

 

Telefoontoestel/-installatie



LIJST VAN ZAKEN

Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen X

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X
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