
ST. WALBURGBUITENSINGEL 40
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PRO DEO makelaar

TEL. 088 - 06 06 606
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Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

97 m² 145 m² 453 m³ D
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Omschrijving
Jaren ’30 stadswoning met garage en uitzicht op de gracht aan de rand van het 
centrum van Tiel! 




Wanneer u aan komt lopen op de St. Walburgbuitensingel ervaart u direct de 
historie waar Tiel bekend om staat. 

De prachtige gracht met zijn sfeervolle jaren '30 woningen is een plaatje om te 
zien. Laat staan om er te wonen! 

Vanuit de woonkamer kunt u genieten van dit prachtig en altijd wisselend 
uitzicht op de stadsgracht. 




Op de begane grond  treft u een ruime woonkamer met een doorgang naar 
de keuken. De keuken beschikt over een schuifpui welke niet alleen de 
toegang tot de achtertuin verschaft maar ook bijdraagt aan de rijkelijke 
lichtinval. 

Vanuit de keuken treft u ook een halletje met toegang tot de badkamer en een 
separate toiletruimte. 




De badkamer is riant opgezet en beschikt over een douche, bad en wastafel.





1e Verdieping

Via een vaste trapopgang treft u een ruime overloop welke u de toegang 
verschaft tot de drietal slaapkamers en een bergzolder.

De tuingerichte slaapkamer (1) beschikt over een loopdeur welke u de toegang 
verschaft tot het te realiseren dakterras. 

Slaapkamer 2 en 3 welke zijn gelegen aan de straatzijde beschikken over een 
dakkapel.





Tuin

De achtertuin is geheel onderhoudsvriendelijk en beschikt over een zeer riante 
garage.





Locatie

De woning is gelegen op een markant punt aan de stadsgracht en op 
loopafstand van het historisch centrum met alle voorzieningen zoals scholen, 
winkels en het NS-station binnen handbereik. En toch is deze locatie uitermate 
rustig.

Het uitzicht aan de voorzijde op de stadsgracht van Tiel is ook niet verkeerd en 
verveeld nooit. 

Parkeren kunt u middels een parkeervergunning en op vijf minuten lopen is er 
voldoende gelegenheid om gratis te parkeren.
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Kenmerken



- Jaren '30 stadswoning

- Garage

- Uniek uitzicht op de gracht

- 3 Slaapkamers

- Verkoper heeft het object niet zelf bewoond, derhalve is de "niet zelf 

  bewoningsclausule" van toepassing.






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?

St. Walburgbuitensingel 40, Tiel

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

https://www.prodeomakelaar.nl/

info@prodeomakelaar.nl


