
POELRUIT 16
OUDE WETERING

VRAAGPRIJS € 395.000 K.K.

Meer Advies:

Al uw woongemak, onder één dak!



Op zoek naar je droomhuis en is een rustige locatie belangrijk voor je?






Deze fijne, ruime eengezinswoning met uitbouw aan de achterzijde met wel 4 slaapkamers, is heerlijk rustig 
gelegen aan de rand van de “Kruidenbuurt”. Geen overburen aan de voorzijde! Je kijkt uit op een groenstrook en 
parkeren kan voor de deur. Met de auto ben je binnen een paar tellen op de doorgaande weg richting de 
uitvalswegen zoals de A44 en A4 of de N207. Op de fiets of lopend zijn de winkels, basisscholen of het 
Braassermeer prima te bereiken. Lekker centraal dus.







Indeling: via een klein voortuintje kom je bij de voordeur. Entree, hal met vaste kastenwand v.v. schuifdeuren . 
Verder vind je in de gang het toilet v.v. staand toilet en fonteintje en een 2e bergkast met. De woonkamer is 
verrassend ruim en door 2 dakramen in de uitbouw is het heerlijk licht in de kamer. Heel praktisch is de 
bijkeuken met 2 bergkasten en een deur naar de achtertuin. De keuken bevindt zich aan de voorzijde van de 
woning en is v.v. een rechte opstelling langs 2 muren met inbouwapparatuur zoals een gaskookplaat, afzuigkap, 
oven, vaatwasser (recent vernieuwd) en koel/vries combinatie. De keukendeurtjes zijn neutraal wit met een 
kunststof betonlook werkblad. Aan de voorzijde zit een speelse erker die voor extra daglicht in de keuken zorgt.







1e verdieping: overloop, ruime hoofdslaapkamer aan de achterzijde waar met gemak een 2-persoonsbed en 
kledingkast in kan. Deze kamer is v.v. een sunscreen. De 2e kamer aan de achterzijde kan ook prima gebruikt 
worden als slaapkamer of studeerkamer. De 3e slaapkamer is ook prima van formaat en bevindt zich aan de 
voorzijde. De complete badkamer is volledig voorzien van tegelwerk. Je vindt hier een ligbad, ruime 
douchecabine, wastafelmeubel, 2e toilet en handdoekradiator. 







De zolderverdieping is een volledige verdieping, bereikbaar via een vaste trap. Op de voorzolder vind je de 
aansluiting was apparatuur, de opstelling cv-combiketel (2015) , mechanisch ventilatiesysteem en opbergruimte. 
Het dakraam zorgt voor daglicht.







De zolderkamer is de 4e slaapkamer in het huis. Deze kamer is lekker ruim en tevens v.v. een groot en een 
kleiner dakraam. Zeer praktisch zijn de opbergruimten onder de schuine kanten.







De achtertuin is een heerlijk plek om te vertoeven. Gelegen op het zuiden, dus heel veel zon. Tegen de schuur 
aan kun je heerlijk onder de overkapping in de schaduw zitten en verder overal in de tuin, kun je van de zon 
genieten. Aan het huis is een frame gemaakt om schaduw te maken. In de achtertuin staat ook de stenen 
schuur en er is een achterom.







De woning is netjes onderhouden door de jaren heen. In 2021 is de voorzijde geschilderd. 






Echt weten hoe deze woning eruit ziet? Maak een afspraak via ons kantoor. We leiden je graag rond.



KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1990

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 131 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 114 m²

Inhoud 429 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6,01 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Voortuin

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja



KENMERKEN
Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel CV-combi

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTER



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver

Broeikas

Vlaggenhouder X

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus in deur X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens (achter 1e verdieping) X

Rolluiken/zonwering buiten (frame + doek) X

Zonwering binnen

Vliegenhorren boven X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages

Jaloezieën/lamellen

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler

Geiser

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Thermostaat X

Mechanische ventilatie X

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine (+/- 2 jaar oud) X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) (2x boven hoofd + voorkamer) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur X

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Waterslot wasautomaat

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

LIJST VAN ZAKEN





























INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Noordeinde 33 | 2371 CM | Roelofarendsveen



 071-3319019 | makelaardij@meer-advies.nl | meer-advies.nl


