TE KOOP

Dahliastraat 40 D, Made
Vraagprijs € 360.000 K.K.
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> Kenmerken

> Omschrijving

Woonoppervlakte
n.v.t.

Je droom waarmaken! Zelf een woning (laten) bouwen op riant
bouwperceel op een geweldig mooie locatie. Zelf uitmaken hoe je woning
er uit gaat zien, zelf bepalen hoe de indeling moet worden, hoe je het zelf
het liefst afwerkt ziet, hoe je de tuin indeelt, etc. Dat kan nu op dit
bouwperceel in Made aan de Dahliastraat. Uiteraard wel volgens het
vingerende bestemmingsplan. Het perceel heeft bouwnummer 40D en ligt
tussen de woning Dahliastraat 42 en 38F. Op het perceel staat al een
bijgebouw (ca. 9 x 5m/ hoog 6m) met zadeldak (*). Dit bijgebouw (gebouwd
in 2016) is volledig geïsoleerd en heeft overal HR++ beglazing. In het
bijgebouw een soort van bijkeuken, toiletruimte en een verblijfsruimte met
2x openslaande tuindeuren en een riante bergzolder. Deze bergzolder is
bereikbaar via een vlizotrap. Het bijgebouw heeft een gescheiden
rioolsysteem dat is aangelegd tot in het straatgedeelte. Eenvoudig is het
om de nog te bouwen woning hierbij aan te sluiten. Tevens ligt er nog een
mantelbuis naar het bijgebouw. Bruto inhoud van het bijgebouw 212m³.
De achtertuin ligt heerlijk zongunstig op zuidoost en aan de straatzijde is al
een fraai hekwerkje aanwezig. De groene afscheiding aan de voorzijde is
puur voor de afscherming van het perceel en zou je (later) kunnen
verwijderen. Perceel 431m². Vraagprijs € 360.000,- k.k. (Pand nr. 05500)

Perceeloppervlakte
431m²
Inhoud
bijgebouw 212m3
Energielabel
n.v.t.

LET OP: Voor een bezichtiging ter plaatste worden 2 dagdelen
georganiseerd. Om hiervan gebruik te kunnen maken kunt u zich
telefonisch aanmelden via ons kantoor. U krijgt dan te horen op welk
dagdeel u van harte welkom bent. Tijdens deze bezichtigingen zijn onze
makelaars Anton en Martin aanwezig.
• Telefonisch afspraak inplannen bouwperceel tel. (0162) - 687470, vragen
naar Martin of Anton

“Kom kijken op locatie!”

Bijgebouw

Bijzonderheden
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en
de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is
geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als beide
partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend.
De gegeven informatie is met zorgvuldigheid opgesteld, aan de
juistheid kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie
is slechts als informatief bedoeld. Wij houden ons het recht om de
inhoud van de tekst te wijzigen en/of aan te passen. Hierover kan niet
gereclameerd worden. Indien het object meer dan 30 jaar oud is kan
een ouderdomsclausule worden opgenomen;
Zopfi Makelaardij is een betrouwbare en sterkte partner. Bij ons voel
jij je thuis.

Brede oprit van 5m / bijgebouw volledig
geïsoleerd

> Kadaster

Ontdek het bouwperceel...
van Dahliastraat 40 D H7422 / H7479

“Woon jij
binnenkort op
deze locatie?”
Ben je op zoek naar een bouwlocatie. Dan
is dit mogelijk de fraaie bouwlocatie
die absoluut tot een van
jouw favorieten behoort.

“Een goede
makelaar krijg
je meestal op
advies van
anderen.”

> Verkoopstrategie
> Onze diensten
Bij ons voel jij je thuis en dat is belangrijk. Daarom starten wij samen
met jou het verkooptraject. Dat begint met het bepalen van de juiste
vraagprijs. Wij hebben ruime ervaring, kennen de markt en weten waar
we op moeten letten. Wij controleren de ligging, de omgeving (buurt), en
het afwerkingsniveau. Aanvullend beoordelen wij de vraag naar dit
specifieke type woning, verkochte referentiepanden en de juridische
aspecten. Dit alles leidt tot een onderbouwd advies en een realistische,
marktconforme vraagprijs.
Het is niet even ‘’Een te koop bord & enkele foto’s op internet plaatsen.’’
Te koop zetten is geen kunst, maar verkopen wel. Ons team zorgt voor
de hoogste opbrengst onderaan de streep, deelt jouw visie op de
vastgoedmarkt en werkt met een duidelijke verkoopstrategie. Of het nu
gaat om jouw woning, winkel of bedrijfspand! Makelen is voor ons een
kwestie van vooral mensenwerk. Onze makelaars maken het verschil bij
verkoop.
Heldere afspraken betreffende de kosten: jij houdt niet van
verrassingen, wij ook niet. Dus maken wij heldere afspraken met
jou.

Wij zijn actief in de verkoop/ verhuur van woningen en
bedrijfsvastgoed (BOG). Maar ook nieuwbouw en
projectontwikkeling behoort tot ons specialisme.
Onze relaties beoordelen ons op Funda met een dikke 9!
Tevreden opdrachtgevers daar worden wij erg blij van en daar zijn
wij ook trots op.

> Het geheim
achter ons succes
Wij hebben geen geheimen. Wij zijn gewoon
hardwerkende makelaars met een nononsense cultuur. Wij hebben een breed
netwerk, denken altijd vooruit en hebben
een ruime ervaring. Bij ons voel jij je thuis en
dat is belangrijk.

> Notities

> Ons team
Nice to meet you
Wij houden van ouderwets hard werken. Zopfi Makelaardij is hét makelaarskantoor
van dit moment! Begonnen in 2003 met nul panden en inmiddels uitgeroeid tot een
middelgroot makelaarskantoor met naamsbekendheid in de verre omgeving.
Bij ons draait het om jou, niet alleen op het inhoudelijke vlak maar ook persoonlijk.
Wij houden van ouderwets hard werken. Dat doen we voor al onze relaties met veel
plezier en een glimlach, iedere dag! Wij zijn een sterke partner & geven betrouwbaar
advies, voor ons is elke opdracht uniek en maatwerk.
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Ben jij enthousiast geworden en klaar voor de volgende stap? Neem dan contact op
met ons team!

Belangrijke zaken...
op een rijtje

ENTHOUSIAST
over dit bouwperceel?

Neem dan contact op met ons team!
Wij staan jou graag te woord.
Natuurlijk mag je ook gezellig langskomen, je bent van harte welkom.
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