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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Energielabel:

1992


EENGEZINSWONING


4


340m³


107m²


118m²


8m²


cvketel


B



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1992

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 118 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 107 m²

Inhoud 340 m³

Oppervlakte externe bergruimte 8 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

16 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Noord-oost

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

Bouwjaar 2008



Kenmerken

& specificaties
 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja





Omschrijving
Tussenwoning met overkapping en berging gelegen in de "Bloemenbuurt”. De woning is gelegen 
aan een rustig pleintje met speeltuin. In de nabijheid zijn diverse winkels, scholen en 
uitvalswegen. 




Entree:

De ontvangsthal is voorzien van een meterkast, toiletruimte, trapkast en trapopgang naar de 
eerste verdieping. 




Woonkamer:

Ruime woonkamer met erker geniet door de grote raampartijen voldoende lichtinval. 




Keuken:

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de open keuken in rechte opstelling. Verder 
toegang tot de overkapping.   




Eerste verdieping

De overloop geeft toegang tot twee slaapkamers, de badkamer en wasruimte (voormalige 
badkamer). De badkamer beschikt over een ligbad en badmeubel. De voormalige badkamer is in 
gebruik als wasruimte, maar alle voorzieningen (toilet, wastafel en douche) zijn nog aanwezig. 




Zolderverdieping

Middels vaste trap te bereiken zolderverdieping. Ruime zolderverdieping met veel daglicht. 
Voorzolder met CV opstelling (Intergas 2008). Aansluitend de derde slaapkamer. 




Tuin

De tuin is gelegen op het noordoosten. De tuin is voorzien van een overkapping, bestrating, 
plantenborders, berging en achterom. 






Bijzonderheden

- Diverse voorzieningen in directe omgeving zoals scholen, winkels en uitvalswegen;

- Deze woning heeft een Energieklasse B;

- Ruime tussenwoning aan leuk pleintje; 

- Het betreft hier een voormalige huurwoning. Daardoor geldt voor de woning een 
zelfbewoningsplicht en levering vindt plaats via een projectnotaris.






* De vermelde beschrijving, maten, jaartallen en bijgevoegde plattegronden zijn slechts indicatief. 
Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.






Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.

























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Leembaan 50


5753 CV Deurne
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