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KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 105m²
Inhoud

ca. 352m³

Perceeloppervlakte

ca. 89m²
Bouwjaar

1984



OMSCHRIJVING
GOED ONDERHOUDEN TUSSENWONING MET 
UITZICHT OP WATER EN ZONNIGE ACHTERTUIN.




Naast de lichte woonkamer telt de woning een nette 
keuken, toilet, badkamer, 2 ruime slaapkamers 
(voorheen 3 slaapkamers). Op zolder CV ruimte + 
WMA , 2 dakkapellen en mogelijkheid tot het maken 
extra slaapkamer(s). Zonnige achtertuin met ruime 
stenen berging en achterom. Op korte afstand treft u 
een divers aanbod van winkels (winkelcentrum 
Bikolaan), speelplaats, scholen, BSO, openbaar 
vervoerverbindingen en uitvalswegen A4, A12 en A13.




Indeling woning:




Begane grond

Entree met nieuwe voordeur met inbraakbeveiliging 
en centraal sleutel. 

Gang met plavuizen vloer, meterkast (5 groepen + 
aardlekschakelaar) en trap naar 1e etage. 

Toilet met duoblok en fontein.

Lichte woonkamer met open (gas)haard op 
rookkanaal en laminaatvloer op plavuizen. 
Achterzijde woonkamer gericht op het zuiden en 
deur naar zonnige tuin met stenen berging en 
achterom. Zonnescherm aan de gevel.

Open keuken aan voorzijde woning. Kasten van 
berken fineer met diverse inbouwapparatuur 
(Whirlpool) en kunststof aanrechtblad. 4-pits 
gasfornuis, afzuigkap, combimagnetronoven, 
vaatwasser, koelkast en vriezer.




1e etage

Overloop met laminaatvloer en toegang naar 2 
slaapkamers (voorheen 3 slaapkamers), badkamer en 
trap naar zolderetage.

Slaapkamer voorzijde met laminaatvloer.

Slaapkamer achterzijde met laminaatvoer en 
inbouwkast. Deze slaapkamer is eenvoudig weer te 
verdelen in twee afzonderlijke slaapkamers.

Badkamer met tegels tot aan plafond en antraciet 
grijze plavuizen. Bad-douche combinatie met 
regendouche. Wastafelmeubel, spiegelkast, toilet/

duoblok, handdoekradiator.




2e etage

Open zolder met opstelplaats CV ketel Remeha uit 
2008, mechanische luchtafzuiging, wasmachine 
aansluiting, 2 x dakkapel, mogelijkheid tot maken van 
extra slaapkamer, en bergvliering.




Bijzonderheden woning:

-	Goed onderhouden woning.

-	Volledig voorzien van dubbel glas, waarvan 
grotendeels HR ++ glas in kunststof kozijnen.

-	Rustig gelegen in woonerf aan water.

-	In de groene woonwijk Tanthof West.

-	Winkelcentrum Bikolaan op 150 meter.

-	Tramhalte Bikolaan op 200 meter.

-	Ruime parkeergelegenheid op 100 meter.

-	Basisschool in directe nabijheid.

-	Energielabel C.

-	Aanvaarding in overleg.
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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?





















KADASTRALE KAART



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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