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Omschrijving
Verrassende, ruime twee onder een kap woonhuis met een fijne tuin gelegen in een rustige
groene woonwijk nabij het centrum van Varsseveld.

De woning heeft een badkamer op de begane grond. De bijkeuken en achter entree geven
toegang  naar de achtertuin. 

Ideale starters woning!




Let op! Het betreft een bieden vanaf prijs.




Indeling

Begane grond: 

Entree met hal, toilet met fontein via de hal komen we in de lichte woonkamer met fraaie vloer.
We lopen even terug naar de hal en komen in de gesloten keuken. Deze is uitgerust met
inbouwapparatuur hier treffen we een vaatwasser, gaskookplaat 5 pits, afzuigkap, combi
magnetron, oven en veel kastruimte. In de keuken bevindt zich de toegang naar de achter
entree. Vanuit de ruimte komen we in de badkamer welke is uitgerust met een ligbad, dubbele
wastafel, toilet en doucheruimte. Verder vinden we hier de bijkeuken en aangebouwde garage. 




Eerste verdieping:

Overloop, drie slaapkamers waarvan één met balkon. Ook is hier een separaat toilet met
wastafel te vinden. 




Tuin:

In de achtertuin is het heerlijk spelen voor de kinderen, een plekje voor huisdieren maar ook
ruimte om lekker te chillen in de tuin. Met de bijkeuken binnen handbereik voor een hapje of
een drankje. Volop genieten dus.




Bijzonderheden:

De woning is instap klaar

Recent vernieuwde keuken, toilet en badkamer.

Vloerverwarming in woonkamer, keuken, bijkeuken, badkamer en hal

Mooie rustige ligging






Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen.











Kenmerken

& specificaties
Overdracht
Vanaf prijs € 235.000,-
Aanvaarding In overleg
 
Bouw
Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1965
Dakbedekking Bitumen
Type dak Zadeldak
Isolatievormen Dakisolatie


Spouwmuren

Vloerisolatie

 
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 213 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 90 m²
Inhoud 385 m³
Oppervlakte overige inpandige ruimten 17 m²
Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

2,5 m²

 
Indeling
Aantal bouwlagen 2
Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1
 
Tuin
Type Achtertuin
Hoofdtuin Ja
Oriëntering Zuid-west
Tuin 2 - Type Voortuin
Tuin 2 - Oriëntering Noord-oost
 
Energieverbruik
Energielabel C
 
CV ketel
CV ketel Nefit Trendline 2014
Warmtebron Gas
Bouwjaar 2014



Kenmerken

& specificaties
Combiketel Ja
Eigendom Eigendom
 
Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen 2
Warm water CV-ketel
Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)
Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage
Heeft airco Ja
Heeft kabel-tv Ja
Glasvezelaansluiting aanwezig Ja
Tuin aanwezig Ja
Heeft een garage Ja
Telefoonaansluiting aanwezig Ja
Beschikt over een internetverbinding Ja















































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op

de kaart



Aantekeningen



Heeft u 

interesse?

Terborgseweg 8

7064 AD Silvolde
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