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Vraagprijs € 239.000 K.K.
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Overdracht

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1919

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Samengesteld

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Muurisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 350 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 98 m²

Inhoud 480 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 32 m²

Oppervlakte externe bergruimte 34 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 4

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan bosrand

Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij winkelcentrum

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Zuiden

Kenmerken



Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Noorden

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel F

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Aantal overdekte parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken
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Omschrijving
Bij deze karakteristieke 2-onder-1-kapper is handigheid een welkome aanvulling. Maar na de nodige 

moderniseringsslag heb je dan ook een woning met een groot perceel gelegen op een uniek stukje Enschede. Lekker 

rustig aan een doodlopend straatje met enkel bestemmingsverkeer en aangrenzend aan het groene buitengebied. En 

toch ook alle benodigde faciliteiten op korte afstand zoals scholen, winkelcentra en sportvoorzieningen. 


De woning zelf is voorzien van een royale woonkamer, drie slaapkamers, meerdere bergingen en een dubbele garage 

aan de achterzijde. Kortom een woning met mogelijkheden.





Begane grond:


Via een kleine hal met meterkast kom je in de L-vormige woonkamer. Deze is met een oppervlakte van 40 m2 zeer 

royaal te noemen. Een kelder en trapkast zijn hier aanwezig en er is de mogelijkheid voor het aansluiten van een 

kachel. Aansluitend de nu dichte keuken die eventueel bij de woonkamer aangetrokken kan worden.


Via een halletje bereik je de badkamer, berging en het toilet.





Eerste verdieping:


Aan de voorzijde zijn twee identieke slaapkamers gesitueerd. De riante ouderslaapkamer (20m2) is aan de 

achterzijde en is voorzien van meerdere inbouwkasten. Alle kamers hebben kunststof kozijnen en rolluiken. Op de 

overloop nog een extra bergkast.





Tweede verdieping:


Middels vlizotrap te bereiken bergzolder.





Buiten:


Aan de voorzijde een nette tuin die ervoor zorgt dat je net wat dieper van de straat af zit. De auto is direct voor de 

deur te parkeren maar kan ook aan de achterzijde in de garage. Via de zijkant is de achtertuin bereikbaar. De tuin is 

gericht op het noorden maar door de diepte van 42 meter hoeft u geen zonnestraal te missen. Er zijn maar liefst drie 

bergingen achter elkaar die ook de mogelijkheid geven voor uitbreiding van het woonhuis. Helemaal achterin is een 

dubbele garage die via een achterom met de auto bereikbaar is.





Bijzonderheden:


- Unieke locatie in Enschede


- zeer royale woonkamer


- woning met veel mogelijkheden


- drie slaapkamers


- ruim perceel van 350 m2


- 3 bergingen en twee garages


- Diepe tuin met dubbele achterom




- Cv ketel Intergas (eigendom 2009)





Deze presentatie is informatief en geheel vrijblijvend. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden 

ontleend.


In de koopakte zal een deponering van 10 % waarborgsom of bankgarantie door de koper worden opgenomen. Voor 

woningen ouder dan 30 jaar is de ouderdomsclausule van toepassing. Voor woningen gebouwd voor 1993 is de 

asbestclausule van toepassing. Een niet zelf bewoningsclausule zal worden opgenomen.
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Kadastrale kaart
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Locatie



voortmansweg58.nl

Voortmansweg 58, Enschede

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!









interesse
in deze mooie woning?
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