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KENMERKEN

Woonoppervlakte 86 m²

Perceeloppervlakte 146 m²

Inhoud 386 m³

Bouwjaar 2008

Aantal kamers 3

CV ketel Nefit Smartline 2008

Isolatie volledig geïsoleerd



OMSCHRIJVING

Wat een leuke tussenwoning is dít! 
 Daarnaast zijn de rolluiken natuurlijk ook ideaal 

Het heeft onder andere een lichte woonkamer, om de kamers lekker donker te maken.


tuin op het zuiden, 2 slaapkamers op de eerste 

verdieping en mogelijkheid om 1 of 2 De badkamer is aan de voorzijde van het huis. 
slaapkamers extra te creëren op de tweede De ruimte is geheel betegeld en ingericht met 
verdieping.
 een douche en een wastafel.



Het huis heeft al energielabel A waardoor de 

energiekosten laag zijn. Daarbij is de situering 

ideaal om ook nog eens zonnepanelen te 


plaatsen, waardoor je nog minder afhankelijk zult Tweede verdieping

zijn van de stijgende energieprijzen.
 De tweede verdieping wordt als zolderruimte 



 gebruikt. Hier is ook de CV ketel opgesteld en de 

Het huis staat op loopafstand van de dorpskern warmte-terugwin-unit.


van Dinteloord: een leuk, West-Brabants dorp 

met een goed winkelaanbod (Albert Heijn, Als je nu of in de toekomst behoefte hebt aan 1 
Kruidvat, Action, Keurslager, warme bakker, of 2 extra kamers, dan kunnen die hier zeker 
Hubo en diverse lokale ondernemers), gecreëerd worden. Door eenvoudig een 
basisscholen en sport- en dakraam aan de achterzijde te laten plaatsen 
gezondheidsvoorzieningen. Daarnaast zit je en daardoor daglicht binnen te brengen, is de 
binnen 3 minuten op de snelweg en er is een ruimte al geschikt om als slaap- werk- of 
directe busverbinding naar onder andere hobbyruimte te gebruiken. 

Rotterdam Zuidplein. 
 Als je daarnaast ook nog een dakkapel aan de 


 voorkant (laat) plaatsen en scheidingswanden 

 zet, zijn 2 kamers ook echt goed mogelijk.


 


Begane grond
 



Binnenkomst via de hal met meterkast (7 

groepen, kookgroep en 2 aardlekschakelaars), Tuin

garderobe-nis, trapopgang naar de eerste Hoe onderhoudsvriendelijk wil je het hebben? De 
verdieping en toegang tot de toiletruimte en tot gehele achtertuin is voorzien van grote grijze 
de woonkamer.
 tegels. Zet een leuke tuinset neer en geniet van 
De toiletruimte is geheel betegeld en ingericht het buiten zijn!

met een toilet en een fonteintje.
 De tuin is via ook een poort aan achterkant te 


 toegankelijk. Ideaal voor fietsen en de 
De woonkamer - met open keuken - is een vuilcontainers.
mooie, lichte ruimte met zowel voor als achter 
grote ramen. Een grote vaste kast onder de trap 
zorgt voor veel opbergruimte.

De keuken is opgesteld aan de voorkant van het 
huis en voorzien van een kunststof werkblad, 
onderkastjes, keramische kookplaat, oven, 
afzuigkap, vaatwasser, koelkast en spoelbak.




Op de begane grond zijn de muren en het 
plafond afgewerkt met sierpleister; op de vloer 
liggen grote grijze tegels.








Eerste verdieping


De eerste verdieping is ingericht met 2 

slaapkamers en een ruime badkamer.




De slaapkamers zijn allebei aan de achterzijde 
van het huis en dus gesitueerd op het zuiden. De 
rolluiken bij deze kamers komen heel goed van 
pas om de warmte van de zon buiten te laten. 















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART









INTERESSE?

NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP!
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Thuis in huizen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed.

Al 25 jaar. In Dinteloord en daarbuiten.


