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Zeer ruime villa met maar liefst 8 
slaapkamers in de wijk De munten I.

€ 525.000 K.K.
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INLEIDING



Bent u op zoek naar een zeer royale (gezins) woning. Maak dan een afspraak voor een bezichtiging aan de 
Braspenning 48!




Op een prachtige locatie staat deze vrijstaande woning, met ruimte voor meedere auto's op de oprit, ruime 
garage en maar liefst 8 slaapkamers.

 

Op loopafstand van scholen, winkels en het gezondheidscentrum. 

In de geliefde wijk "De Munten" met diverse waterpartijen, speelveldjes en groen in de omgeving.




De ruime achtertuin heeft verschillende terassen en een stenen tuinhuis in de stijl van de woning.
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LIGGING & INDELING

Begane grond





























































Entree, royale hal, toilet, garderobekast en 

meterkast. 


























Toiletruimte in lichte uitvoering, voorzien van een 
hangend closet en fonteintje. 

Hardhouten trap naar de eerste verdieping. 
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FOTO'S
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LIGGING & INDELING







Royale woonkamer, uitgerust met openslaande 
deuren naar de tuin, veel raampartijen, open 
haard, plavuizenvloer met vloerverwarming als 
hoofdverwarming. 






Veel leefruimte in zowel de straat- als tuingerichte 
woonkamer.








































De ruime keuken is geheel gerenoveerd in 2017 
en voorzien van diverse inbouwapparatuur:




• Vaatwasser

• Schouw

• Combi oven 

• Extra grote koelkast

• Inductie kookplaat












Vanuit de keuken de directe doorgang naar de 
bijkeuken met de opstelling van de HR ketel. 




In de bijkeuken een deur naar het terras. 




Tevens vanuit de bijkeuken een deur naar de 
royale geisoleerde, stenen garage met hardhouten, 
openslaande deuren.

In de garage de opstelling van de vloerverwarming 
en een keukenblok voorzien van gootsteen. 
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LIGGING & INDELING





Eerste verdieping

Op de eerste verdieping een ruime, lichte overloop 
en de hardhouten trap naar de tweede verdieping. 
























Aan de voorzijde zijn gelegen twee slaapkamers. 
De drie andere zijn aan de achter- en zijkant 
gelegen.
























De overloop geeft toegang tot de opbouw op de 
garage. Hier bevindt zich een extra ruimte met de 
wasmachine/droger opstelling. 


























Tevens bevindt zich hier de vijfde slaapkamer die 
momenteel in gebruik is als kantoorruimte.

Zowel de opbouw op de garage als de vijfde 
slaapkamer zijn voorzien van knieschotten. 
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LIGGING & INDELING





















Aan de voorzijde zijn gelegen twee slaapkamers. 
De drie andere zijn aan de achter- en zijkant 
gelegen.


















































De badkamer heeft een aparte douchecabine, 
designradiator, toilet, dubbele wastafel en een 
bubbelbad. 

De badkamer is voorzien van vloerverwarming.
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GOOGLE KAARTEN
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TEKENINGEN
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Neem contact met ons op voor meer informatie


