Tuil, Sint Antoniestraat 12 a

Verrassend royale 2/1-kapwoning
Stijlvol wonen met veel luxe en comfort
Op een uitstekende woonlocatie staat deze
verrassende 2/1-kapwoning met oprit,
berging en tuin op een perceel van 311 m². Met een woonoppervlak van 148 m²
en een inhoud van 470 m³ is dit huis uitzonderlijk royaal te noemen. Gebouwd in
1972 en vervolgens in 2014 grondig gemoderniseerd, waarbij gebruik is gemaakt
van mooie en kwalitatieve materialen. Bovendien zult u verstelt staan van de
prachtige styling en het luxe voorzieningenniveau. Het huis telt maar liefst 4
slaapkamers en u beschikt over een extra kamer op de begane grond.
Vraagprijs : € 335.000,-- k.k.

Tuil
Tuil is een charmant dorp in de Betuwe. Het
dorp telt circa 950 inwoners en is één van de
dorpen van de gemeente Neerijnen. Tuil heeft
een gunstige geografische ligging tussen ’sHertogenbosch en Utrecht.
Bovendien kunt u in en rondom Tuil heerlijk
recreëren en genieten. Aan de noordzijde
grenst het dorp aan het polderlandschap met
zijn weidse vergezichten. Aan de zuidzijde
grenst Tuil aan de mooie rivier de Waal.
Door de komst van de grote nieuwbouwwijk “Klingelenberg” is het dorp de laatste jaren
aanzienlijk gegroeid en zijn er veel jonge gezinnen komen wonen. Als gevolg van deze
uitbreiding werd in 2014 de nieuwe basisschool “De Klingelenburg” gebouwd. Ook tussenen naschoolse opvang worden hier gefaciliteerd.
Tuil laat tegenwoordig een vooruitstrevende indruk achter en vormt een plezierige
dorpsgemeenschap. Voor forenzen ligt dit dorp zeer centraal in Nederland. De op- en afrit
van de snelweg A2 (bij Waardenburg) bevindt zich op slechts 1 kilometer vanaf Tuil. De
gezellige regiostad Zaltbommel is binnen 5
autominuten te bereiken.
Ook het openbaar vervoer is goed geregeld;
er zijn busverbindingen naar het NS-station
van
Geldermalsen, Gorinchem en
Zaltbommel.
Samengevat: Centraal wonen in Nederland
en toch de ruimte en vrijheid om te
genieten van het buitenleven.
Meer info over Tuil vindt u op de internetsite van de gemeente Neerijnen: www.neerijnen.nl

Indeling
Een magnifiek woonhuis dat zich kenmerkt
door uitstraling, luxe voorzieningen en
functionaliteit. De plattegrond is helder en
ruimtelijk, waarbij goed is nagedacht over de
indeling en de oriëntering van de leefruimtes.
We komen binnen in de ruime en lichte
ontvangsthal. Deze prachtig gestileerde hal
geeft direct een visitekaartje af voor de
overige vertrekken in het huis. Op de vloer ligt
laminaat in een donker houtmotief, de
wanden en het plafond zijn glad gestuct. Let
ook op het smaakvolle kleurgebruik van zachte natureltinten. Deze up-to-date afwerking van
vloer, wanden en plafond is doorgevoerd op de gehele woonlaag, waardoor een magnifieke en
eigentijdse eenheid is ontstaan. U vindt in deze hal de open trapopgang naar de verdieping, de
moderne toiletruimte en de meterkast. De toiletruimte is voorzien van een wandcloset, fontein,
radiator en ontluchtingsraam.
Via een paneeldeur met glas-in-lood bereikt u de riante living, die is verdeeld in een zit- en een
eetgedeelte. Het royale zitgedeelte is als bijzonder sfeervol te typeren. De grote raampartij in
de voorgevel zorgt voor veel lichtinval en biedt uitzicht op de straatzijde. In de zijgevel is een 2de
raam aanwezig. Beide ramen zijn uitgevoerd met een elektrisch bedienbaar rolluik. Het rolluik
van het raam in de voorgevel is bovendien uitgevoerd met een timer en zonlicht-sensor. Het
rookkanaal biedt de mogelijkheid een houtkachel aan te sluiten (de aanwezige kachel gaat
mee). Via een toog met inbouwspots bereikt u het ruime eetgedeelte, dat is gelegen aan de
tuinzijde. De glaspui met openslaande deuren zorgt voor een dynamische betrokkenheid met
de tuin.

De keuken staat in open verbinding met de eetkamer en heeft een zeer complete inrichting. De
hoogglans wandopstelling heeft een granieten werkblad met opstaande plint,
inductiekookplaat met 4 kookzones, rvs afzuigschouw, koelkast, combimagnetron en veel
praktische laden en kastruimten. Aan de raamzijde bevindt zich het spoeleiland met granieten
aanrechtblad, 1,5 spoelbak, close-in-boiler en vaatwasmachine. Bovendien zijn er 2 zitplaatsen
aan het eiland. Smaakvol detail is dat de vensterbanken zijn uitgevoerd in hetzelfde graniet als
het werkblad.

Een paneeldeur met glas-in-lood biedt toegang tot de ruime bijkeuken. Deze is uitgerust met
een praktisch keukenblok met spoelbak. Bovendien bevindt zich hier de CV-ruimte en de
achterentree (met plissé-hordeur) naar de tuin.

Aangrenzend
bevindt
zich
een
multifunctionele kamer, die bijvoorbeeld
geschikt is als kantoor of speelkamer. In de
voorgevel bevindt zich een royale schuifpui
met glas en in de zijgevel is een raam met
rolluik aanwezig.
De op deze woonlaag aanwezige vouwgordijnen en jaloezieën blijven achter bij het
huis.

1ste verdieping
Vanuit de hal bereikt u via de open houten
trapopgang de verdieping. De dakkapel zorgt
voor heerlijk veel licht in de trapopgang en op
de overloop. Ook op deze woonlaag grenst de
afwerking aan de perfectie en vindt u details
als gladde stucwerk wanden en hoge plinten
terug. Op de vloer ligt taupekleurige
vloerbedekking, die heel harmonieus is
doorgelegd in alle slaapvertrekken. De ruime

overloop biedt toegang tot maar liefst 4 slaapvertrekken en de badkamer.
De prachtige ouderslaapkamer biedt een surplus aan ruimte. In de voorgevel bevindt zich een
dakkapel en in de zijgevel bevindt zich een 2de raam, beiden voorzien van rolluik. In de schuine
kant is een praktische schuifkastenwand gecreëerd.
Slaapkamer 2 is eveneens gelegen aan de voorzijde en profiteert ook van de hier aanwezige
dakkapel met rolluik.

Slaapkamer 3 is gelegen aan de tuinzijde. Er is
een dakkapel met rolluik aanwezig.
Slaapkamer 4 is ook gelegen aan de tuinzijde.
Er is een dakkapel aanwezig en in de schuinte
van het dakvlak zijn kastruimten gecreëerd.
Tenslotte is op deze woonlaag een bergzolder
aanwezig. Deze is bereikbaar via de
laatstgenoemde 4de slaapkamer. Hier vindt u
een surplus aan opbergruimte en het raam in
de zijgevel zorgt voor licht en ventilatie.

Alle slaapkamers zijn uitgevoerd met een insectenwerende inzethor aan de buitenzijde van het
raam. De vouwgordijnen op deze woonlaag blijven achter bij het huis.
De badkamer is hét toonbeeld van luxe en comfort! U beschikt over een extra royale glazen
douchecabine. Het aanwezige douchepaneel is voorzien van een thermostaat, regendouche,
wandsproeiers en een handdouche. Het wastafelmeubel heeft 2 wastafels met mengkraan,
zwarte houtmotief ladenfronten en een spiegel met geïntegreerde LED verlichting. Er is een
wandcloset en een designradiator. De inrichting wordt gecompleteerd door de designvolle
inbouwspots en het ventilatiepunt in het gladde stucwerk plafond.

Buiten en Tuin
De voortuin is charmant ingericht met gras, een rozenperk en een taxushaag. Het pad naar de
voordeur is van hardgebakken klinkers en wordt belendend door een border met
rododendrons. De oprit is eveneens verhard met hardgebakken klinkers en kan ruimte bieden
aan 2 auto’s. Aan de straatzijde wordt deze oprit geflankeerd door 2 lantaarns. De klinkers van
de oprit lopen in een pad langs de zijgevel richting de achtertuin.

De achtertuin heeft een praktische tuinaanleg. Ter plaatse van de openslaande tuindeuren ligt
een heerlijk terras van grote tegels. Indien gewenst kunt u het handbedienbare zonnescherm
over dit terras laten zakken. De groene grasmat wordt hier en daar speels onderbroken door
sierbestrating of een border. Er is gevelverlichting aanwezig ter plaatse van de openslaande
tuindeuren en de achterentree. Bovendien beschikt u over een buitenstopcontact en een
waterkraan. Privacy is gegarandeerd als gevolg van de met hedera en klimhortensia begroeide
houten erfafscheiding. Het tuinhuis is in 2015 geplaatst en bestaat uit een berging en een
fietsenschuur. Boven de openslaande deuren zijn inbouwspots aanwezig, die werken op een
bewegingsmelder.

Algemeen
In 2014 is het huis grondig onder handen genomen. Hierbij is gebruik gemaakt van mooie en
luxe materialen. Bovendien is de isolatiewaarde verhoogd door zowel in de kruipruimte als in
de spouwmuren isolatiekorrels aan te brengen. Dit heeft geresulteerd in een bijzonder stijlvol
en luxueuze woning. De keuken en het sanitair is vernieuwd. De wanden in het gehele huis zijn
voorzien van glad stucwerk. De plafonds van de begane grond zijn voorzien van glad stucwerk.
Het binnen schilderwerk is aangepakt. Nieuwe laminaatvloeren en vloerbedekking. Luxe hoge
plinten aangebracht in het gehele huis. Alle deuren zijn voorzien van rvs beslag. De deuren in de
woonkamer en keuken zijn vervangen door luxe paneeldeuren met glas-in-lood. Alle
stopcontacten zijn verlaagd in de wand aangebracht. Bovendien is het schakelmateriaal
vernieuwd. Rookmelders aanwezig.
In 2015 zijn vervolgens de buitenzijde van het huis en de tuin aangepakt. De pui van de keuken
en de draaiende delen van de dakkapel (achterzijde) zijn vernieuwd. Het buitenschilderwerk is
gedaan. De voor-, zij- en achtertuin zijn opnieuw aangelegd en er is een nieuw tuinhuis
geplaatst.
Een woning met bijzonder veel luxe, woonkwaliteit en gemakken, die wij u graag laten ervaren
tijdens een bezichtiging.

De pluspunten
-

In 2014 gemoderniseerd
Bijzonder luxe materiaalkeuze
Royale leefruimtes
Luxe keuken en badkamer
Maar liefst 4 slaapvertrekken en 1 extra kamer op de begane grond
Tuinaanleg en tuinhuis van 2015
Tuil is gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen A2 en A15

Afmetingen
Gebruiksoppervlakte wonen
Gebruiksoppervlakte interne bergruimtes
Gebruiksoppervlakte externe bergruimtes
Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimten

: 148 m²
:
0 m²
: 10 m²
:
0 m²

Energielabel
C

Bezoek aan de woning
Een bezoek aan deze woning is altijd vrijblijvend. Door het bezichtigen van de woning krijgt u de
juiste indruk.

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld door Van Arendonk Makelaardij. Deze informatie kan slechts gezien worden als een
impressie van de woning en is hiermee een uitnodiging tot onderhandelen. Mocht er ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van deze
informatie gegevens vermeld worden welke niet juist zijn, of niet overeenkomen met de werkelijke situatie dan is Van Arendonk
Makelaardij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk. De vermelde afmetingen moeten gezien worden als “circa” maten.

Aan deze plattegronden en maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
De plattegrond is bedoeld om een indruk te geven van de indeling.

Begane grond 3D

Aan deze plattegronden en maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
De plattegrond is bedoeld om een indruk te geven van de indeling.

Verdieping – 3D

1ste verdieping – 3D

Aan deze plattegronden en maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
De plattegrond is bedoeld om een indruk te geven van de indeling.

Berging - 3D

