
LANGEWEG 19

4541 PC SLUISKIL

€ 689.500 K.K.



INLEIDING

LANGEWEG 19, 4541 PC SLUISKIL


Op een fantastische locatie in het buitengebied van Sluiskil bieden wij deze idyllische woonboerderij 
te koop aan. Dankzij de 3 enorme schuren en prachtige weides is deze locatie perfect geschikt voor 
bijvoorbeeld het houden van paarden aan huis of het beoefenen van een hobby welke veel ruimte 
vraagt.  

De woning heeft een centrale ligging: De uitvalswegen naar België en de Westerscheldetunnel zijn 
nabij. Op 3 km afstand bevindt zich het dorp Sluiskil waar alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig 
zijn.




Zoek jij een plek met een centrale ligging en waar je volop kan genieten van het heerlijke 
buitenleven? Maak dan snel een afspraak om dit geweldige object te komen bezichtigen.




Bouwjaar: 1940

Slaapkamers: 3 en 1 hobbykamer

Perceeloppervlakte: 1.1425 m²

Schuren: 352 m²




LIGGING EN INDELING

LANGEWEG 19, 4541 PC SLUISKIL


Begane grond

Inkomhal met opgaande trap, toiletruimte, meterkast en kelder. Toegang naar woonkamer en keuken. 
De gezellige woonkamer beschikt over een houtkachel. Ruime woonkeuken voorzien van 
inbouwapparatuur: Koelkast, kookplaat en afzuigkap. Vanuit de keuken is het meteen duidelijk 
waarom de woning de naam Weidezicht draagt: Schitterend uitzicht gegarandeerd!

Praktische bijkeuken met wasmachineaansluiting, geiser en c.v.-ketel.




Eerste verdieping

Overloop met bergruimte, 3 slaapkamers en hobbykamer. 3 kamers beschikken over een dakkapel. De 
hobbykamer is ideaal geschikt als studeerkamer/kantoortje. Badkamer met douche, wastafel en 
toilet.




Tuin

Prachtig verzorgde tuin met kleurrijke bloemen, aangelegd terras, moestuin en fruitbomen. In het 
seizoen raap je hier je eigen walnoten en pluk je de lekkerste appels, stoofperen en pruimen. 




Naast de woning bevinden zich de leuke terrasoverkapping en de zeer ruime schuren. 1 schuur is 
volledig geïsoleerd. Aan de achterzijde staat een garage en voormalig dierenverblijf.




Dankzij de mooie weides grenzend aan de lange oprijlaan is deze plek uitermate geschikt voor het 
houden van paarden en/of dieren aan huis.




Bijzonderheden

Energielabel D

De woning is voorzien van houten kozijnen met dubbele beglazing

Verwarming middels c.v.-ketel (bj. ca 2015)

Warm water middels geiser

Meterkast vernieuwd en voorzien van voldoende groepen
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Overdracht

Vraagprijs € 689.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1940

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 11.425 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 111 m²

Inhoud 410 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

2,6 m²

Oppervlakte externe bergruimte 350 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Tuin

Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2015

Eigendom Eigendom

KENMERKEN




 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Geiser

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Houtkachel

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




GOOGLE MAPS




Mr. F.J. Haarmanweg 59

4538 AN Terneuzen


0115-611489

info@puttervastgoed.nl


