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Overdracht

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1981

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Muurisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 127 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 114 m²

Inhoud 382 m³

Oppervlakte externe bergruimte 7 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Noord west

Staat Normaal

Kenmerken



Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Oriëntering Zuidoost

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Remeha Calenta 28C

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2014

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken





Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


114m²



PERCEELOPPERVLAKTE


127m²



INHOUD


382m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


1981



ENERGIELABEL


B



Omschrijving
Ruim, energiezuinig en zeer centraal gelegen zijn de kenmerken in een notendop van deze tussenwoning.


De geliefde en kindvriendelijke woonwijk "Hasseler Es” staat bekend om het woongenot met alle bijbehorende 

faciliteiten. Zo zijn het zorgcentrum, de bibliotheek, scholen en sportvoorzieningen nabij, alsmede het overdekte 

Winkelcentrum Hasselo met een diversiteit aan winkels. Wilt u verder weg dan is de A35 in luttele minuten te 

bereiken.


En toch met zoveel bedrijvigheid om de hoek kunt u hier rustig wonen. De woning ligt namelijk aan een rustig 

zijstraatje met enkel bestemmingsverkeer en vrij parkeren.





Begane grond:


U komt fijn binnen doordat de hal ruim en licht hal is. Er is plek voor een garderobe, de trapopgang en toegang tot 

de meterkast, het nette toilet met fontein en de woonkamer.  De vloer loopt als een geheel door naar de keuken en 

de woonkamer, die met een aluminium schuifpui in verbinding staat met de tuin. De halfopen keuken heeft een 

praktische hoekopstelling met veel werkruimte en is v.v. een inductiekookplaat, magnetron, oven, vaatwasser, 

diepvries, koelkast en afzuigkap.





Eerste verdieping


Er zijn drie volwaardige slaapkamers, twee aan de voorzijde en de "master bedroom” aan de achterzijde. Het hoge 

plafond geeft een extra ruimtelijke uitstraling. In het hart van de verdieping ligt de ruime badkamer voorzien van een 

ligbad met douche, wastafel en verwarming. Het toilet is, wel zo fijn en praktisch, separaat naastgelegen.





Tweede verdieping 


Er is hier al een vierde slaapkamer gerealiseerd. Deze is ruim en lekker licht door het grote Velux dakraam. 

Daarnaast zeer veel bergruimte op deze verdieping alsmede de opstelplaats voor de Cv-ketel en het witgoed.





Buiten:


Zowel de voor- als achtertuin behoeft weinig onderhoud doordat ze met siertegels zijn bestraat. De achtertuin heeft 

een speels hoogteverschil en is bereikbaar middels een achterom. Voor fietsenstalling en gereedschap is een 

vrijstaande stenen schuur aanwezig.





Bijzonderheden: 


- Centraal doch rustig gelegen


- Bouwjaar 1981


- Woonoppervlak ca. 114 m²


- Energielabel B


- 4 slaapkamers


- Aanvaarding in overleg
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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.















\\  Henry Woodstraat 81  \\  Hengelo  \\  9





\\  Henry Woodstraat 81  \\  Hengelo  \\  11





\\  Henry Woodstraat 81  \\  Hengelo  \\  13





\\  Henry Woodstraat 81  \\  Hengelo  \\  15





\\  Henry Woodstraat 81  \\  Hengelo  \\  17





\\  Henry Woodstraat 81  \\  Hengelo  \\  19





\\  Henry Woodstraat 81  \\  Hengelo  \\  21





\\  Henry Woodstraat 81  \\  Hengelo  \\  23





\\  Henry Woodstraat 81  \\  Hengelo  \\  25



Locatie









interesse
in deze mooie woning?
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