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Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

106 m² 124 m² 191 m³ B
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Omschrijving
Deze zeer riante eengezinswoning is gebouwd onder een moderne 
architectuur. 

Aan ruimte heeft u hier zeker géén gebrek! 

U treft hier maar liefst 5 riante kamers en een overkapping waar u heerlijk kunt 
genieten van het buitenleven. 

De woning is verder voorzien van rolluiken en zonnepanelen!




Bij binnenkomst treft u de entree welke de toegang verschaft tot een vaste 
kast, meterkast, toiletruimte, trapopgang naar de eerste verdieping en de 
woonkamer.




De woonkamer is tuingericht en betreft een zeer riante leefruimte tevens 
heeft u hier de beschikking over een provisiekast welke is verwerkt onder de 
trapopgang. 




De keuken is gesitueerd aan de straatzijde en staat in een open verbinding met 
de woonkamer. U treft hier een landelijke keuken met diverse 
inbouwapparatuur. 





1e Verdieping

Via de overloop treft u drietal ruime slaapkamers en de badkamer. 

De twee slaapkamers die zijn gelegen aan de achterzijde beschikken over een 
dakraam en een praktische opbergruimte welke is verwerkt onder het 
dakbeschot. 




De badkamer is geheel betegeld en voorzien van een douche, wastafelmeubel, 
toilet, design radiator en een raam welke zorgdraagt voor een natuurlijke 
lichtinval en ventilatie. 





2e Verdieping

Via een vaste trap bereikt u de volwaardige tweede verdieping.

U treft eerst de riante voorzolder met een prachtig raampartij, opstelplaats van 
de cv-ketel en de aansluitpunten voor het witgoed. Tevens heeft u hier de 
beschikking over nog meer bergruimte welke is verwerkt onder het 
dakbeschot. 

De vierde slaapkamer kan tevens ook gebruikt worden als een extra 
werkkamer. 





Tuin

Aan de achtergevel is een overkapping gerealiseerd waar u heerlijk kunt 
vertoeven. 

Verder treft u nog een aangebouwde stenen berging en beschikt u over een 
achterom. 
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Locatie

Deze onder moderne architectuur gebouwde eengezinswoning is gesitueerd 
op een uitstekende plek voor opgroeiende kinderen.

De wijk is gelegen nabij de rivier 'Beneden Merwede', diverse voorzieningen 
en de uitvalswegen. 

Bij aankomst van de woning is er mogelijkheid uw auto in de straat voor de 
woning te parkeren. Ook is er in de directe omgeving voldoende 
parkeergelegenheid. 





Kenmerken

- Riante woning

- 5 Kamers

- Zonnepanelen en cv-ketel (2021) zullen door verkoper worden afgekocht

- Rolluiken 








De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld 
om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 




Alle informatie is door ons met zorg samengesteld op basis van gegevens van 
de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid 
daarvan, tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites 
of derden waarnaar verwezen wordt. Wij adviseren u en/of uw makelaar om 
contact met ons op te nemen bij interesse in deze woning.
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart
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Eerlijk en transparant!
Ziet u zichzelf hier al helemaal wonen?

Aveling 4, Sliedrecht

Bied mee via ons online 

biedingsplatform:





www.vastgoed-auctions.com
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Heeft u interesse in een vrijblijvende

waardebepaling?

Neem gerust contact met ons op!




PRO DEO makelaar



Hescheweg 219 A



5343 AA Oss





TEL. 088 - 06 06 606

info@prodeomakelaar.nl


