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Op een zeer mooie lokatie, in de Munten 
III, is deze prachtig afgewerkte en zeer 
ruime villa/notariswoning gesitueerd.

€ 595.000 K.K.
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INLEIDING

Op een zeer mooie lokatie, in de Munten III, is deze prachtig afgewerkte en zeer ruime villa/notariswoning 
gesitueerd.

De deskundig gekozen indeling van de woning, geeft een zeer mooie diversiteit in de mogelijkheden 
binnen de woonbeleving.

De ruimtes zijn dusdanig gekozen, dat er een fijne leefruimte ontstaat met diverse zitmogelijkheden




De zeer brede en stijlvol aangelegde tuin biedt de mogelijkheid het buitenleven binnen alle seizoenen 
optimaal te kunnen ervaren; prachtig en beschut onder de veranda, heerlijk rustig bij de vijver of op een 
van de terrassen. 
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LIGGING & INDELING



Entree:








De entree bestaat uit een ruime hal, meterkast, 
diepe trapkast met installatie voor de 
vloerverwarming en de trapopgang naar de eerste 
verdieping. 










Vanuit de hal de doorgang naar de gezellige living. 




























De fijne indeling is tot stand gekomen met advies 
van een interieurspecialist.




Aan de voorkant van de woning, een fijne privacy 
biedende en gezellige zithoek. 




De erker aan de zijkant van de woning is ingericht 
als eetgedeelte en heeft dubbele terrasdeuren die 
toegang geven tot een van de terrassen. Boven de 
erker bevindt zich het balkon.






Centraal in de woonkamer, is de draaibare 
houtkachel gesitueerd. Deze houtkachel verhoogt 
de sfeer en biedt aangename warmte, daar waar u 
het wenst.




Er is gekozen voor een praktische en sfeervolle 
plavuizen vloer, met vloerverwarming als 
hoofdverwarming. De wanden hebben een lichte 
en warme kleurstelling.
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FOTO'S
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LIGGING & INDELING





Ter hoogte van de mooie raampartij, aan de 
achterkant van de woning, een heerlijke zit 
mogelijkheid met een prachtig uitzicht over de 
grote achtertuin. 


















Vanuit de woonkamer is, via de schuifdeuren, de 
zeer ruime en sfeervolle woonkeuken te bereiken.

Deze ruimte biedt plaats aan een grote eettafel, 
heeft eveneens dubbele terrasdeuren die toegang 
bieden tot de veranda en tuin. 












De praktische en luxe uitgeruste keuken is 
voorzien van royale werkruimte met diverse 
inbouwapparatuur en een bar.










Vanuit de keuken heeft u uitzicht op het fraai 
aangelegde groene hofje.
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LIGGING & INDELING









Vanuit de woonkeuken bereikt u de bijkeuken met 
diverse opbergmogelijkheden en een garderobe.




Tevens vindt u in de bijkeuken de lichte 
toiletruimte, voorzien van een hangend closet en 
een fonteintje.




De doorgang naar de ruime garage is eveneens in 
de bijkeuken en ook weer een tuindeur naar de 
veranda. 
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LIGGING & INDELING



Eerste verdieping:




Verkeersruimte voldoende op deze ruime 
overloop. 






















Aansluitend aan de overloop, de drie slaapkamers 
en via de hoofdslaapkamer is de vierde (slaap) 
kamer te bereiken. Deze vierde kamer, is  
momenteel in gebruik als kleedkamer. 

Vanuit de kleedkamer is het balkon te bereiken en 
de tweede deur naar de badkamer. 






De royale hoofdslaapkamer is aan de voorkant van 
de woning gelegen. Een keurige kamer, voorzien 
van vloerbedekking en een modulair gebouwde 
achterwand. 
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LIGGING & INDELING





Vanuit zowel de overloop als de kleedkamer, is de 
badkamer te bereiken. 






De luxe badkamer, is strak afgewerkt en praktisch 
ingericht. 




Een vrijstaande muur met de duo wastafels, 
spiegels met verlichting en een ruime 
inloopdouche aan de andere zijde. Het ligbad 
maakt de badkamer compleet. 






























































De toiletruimte betreft een separate ruimte en is in 
lichte uitvoering, voorzien van een hangend closet.
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LIGGING & INDELING



Tweede en derde (slaap) kamer:




Aan de achter- en zijkant van de woning, zijn de 
tweede en derde slaapkamer gesitueerd. Alle 
kamers zijn keurig strak afgewerkt en voorzien van 
een nette vloerbedekking. 




De derde kamer is voorzien van een aparte 
wastafel. 
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LIGGING & INDELING

 

Derde verdieping:




Zolderruimte






Deze ruimte biedt de mogelijkheid tot het creëren 
van twee of zelfs drie (slaap) kamers. Deze zolder 
is voorzien van twee kantelramen en een ruime 
kastenwand. 




Op de zolder is tevens de CV-ketel en 
mechanische installatie geplaatst en zijn er 
voorzieningen voor de was-droogmachine. 



TE KOOP: Forint 16

17

LIGGING & INDELING

Tuin





Tijdens een warme zomeravond is er in deze tuin 
altijd wel een fijne plek te vinden, om in alle rust 
de dag door te spreken. 




De onder architectuur aangelegde tuin is zeer 
breed, zonnig gesitueerd, heeft tevens heerlijke 
schaduwplekken en meerdere terrassen. 

Deze bevinden zich onder de ruime veranda, in de 
zijtuin, bij de mooie vijver en achter in de tuin.




De tuin heeft diverse bordessen met mooie vaste 
beplating en enkele schaduwrijke bomen en biedt 
veel privacy rondom.

Voor kinderen is er ruimte genoeg om fijn te 
kunnen spelen op het gras. 




's Avonds kan de tuin mooi verlicht worden met 
spots onder de bomen en spreidlicht over de 
vijver. 






















De oprit naast het huis biedt ruime 
parkeergelegenheid voor meerdere auto's. 






















Bijzonderheden en extra's:

- ruim perceel en vrij gelegen

- luxe afgewerkt

- 6 zonnepanelen

- buitenkraan

- elektrische garagedeur met afstandbediening

- kantel kiepramen op de eerste verdieping

- Centraal stofzuigersysteem 
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KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, villa, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2004

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 796 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 272 m²

Inhoud 781 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

32 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Energieverbruik

Heeft een energiecertificaat Ja

Energielabel A

 

CV ketel

Bouwjaar 2005

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 3

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Houtkachel

Heeft een rookkanaal Ja
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KENMERKEN

Heeft fiber Opticle kabel Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft ventilatie Ja
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Neem contact met ons op voor meer informatie


