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KENMERKEN

Woonoppervlakte 167 m²

Perceeloppervlakte 465 m²

Inhoud 829 m³

Bouwjaar 1909

Aantal kamers 5

Isolatie dakisolatie, vloerisolatie, HR 

Glas



OMSCHRIJVING

Wauw! In één woord geweldig! De gezellige 
Eerste verdieping

woonkeuken, het fijne kantoor, de sfeervolle 
Overloop met toegang tot 3 slaapkamers en de 
woonkamer, de geweldige tuin met een badkamer. 

fantastisch, vrij uitzicht en de mooie 

slaapkamers. Van buiten zie je een mooi huis dat Op de overloop ziet u de authentieke 
al meer dan 110 jaar oud is. Van binnen zie je paneeldeuren die de ruimte veel sfeer geven. 

mooie, gerenoveerde ruimtes waar heerlijk De master bedroom is maar liefst 23 m² en heeft 
geleefd wordt.
 een groot balkon waar u ook kan genieten van 


Dit huis is de komende jaren te huur, omdat de het vrije uitzicht. De andere 2 slaapkamers zijn 13 
eigenaren dan in het buitenland zijn. Het ligt in m2. 

Dinteloord op loopafstand van de winkels en met 

30-40 autominuten staat u in Rotterdam, Breda of Alle kamers zijn voorzien van een mooie dikke 
Antwerpen! 
 vloerbedekking en praktische inbouwkasten en 



 een keurige afwerking. 


Is dit het plekje waar u een fijn thuis zal hebben? 



We leiden u graag rond. 
 Tweede verdieping



 De tweede verdieping is een bergzolder die via 

 een vlizo trap bereikbaar is. 


Begane grond
 



Entree in hal met toegang tot woonkamer, Overige verdiepingen

keuken en de trap naar de eerste verdieping. 
 Het souterrain of onderhuis bestaat uit 2 delen. 



 Het eerste deel is toegankelijk via een trap vanuit 
De woonkeuken is een fijne, grote ruimte waar de keuken. De ruimte is netjes betegeld en heeft 
voldoende ruimte is voor een hele grote eettafel. veel bergruimte en een wasmeubel. De 
De keuken staat in een hoekopstelling en heeft wasruimte voorziet in een opstelplaats voor de 
een spoeleiland. Beide opstellingen hebben een wasmachine en droger. 

donker composiet blad. Qua apparatuur vindt u 

er een groot gasfornuis met 2 ovens, een Het tweede deel van het souterrain is van 
afzuigkap en een vaatwasser. Voldoende ruimte buitenaf toegankelijk en is een ideale ruimte voor 
om te koken, te tafelen en van het uitzicht te tuingereedschap. 

genieten. 
 




 Tuin

Aan de keuken grenst een kleine extra kamer die De tuin is een heerlijke plek om te genieten. Hij is 
nu in gebruik is als kantoor, maar ook prima mooi aangelegd met verschillende terrassen, 
gebruikt kan worden als speelkamer, of relax gazon en sierborders. En u kunt hier natuurlijk 
ruimte. Deze staat niet op de foto, maar heeft genieten van het geweldige vrije uitzicht. 

hetzelfde afwerkingsniveau als de rest van het 


huis. Vanuit deze ruimte heeft u ook toegang tot Bijzonderheden

de garage. 
 De verhuurders vertrekken voor werk een aantal 


 jaar naar het buitenland. Een 
Tussen de keuken en de woonkamer is het toilet diplomatenclausule is van toepassing. 

gesitueerd. Dit is een grote ruimte met zwevend 

toilet en fonteintje. 
 Als u in aanmerking wil komen voor dit leuke huis 
Vanuit de keuken heeft u toegang tot de ontvangen we graag een aantal documenten 
woonkamer. Deze is 30 m² en hier ligt dezelfde van u. Neem hiervoor contact op met ons 
mooie houten vloer als in de keuken. 
 kantoor. 
















































PLATTEGROND BEGANE GROND



PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING



PLATTEGROND TWEEDE VERDIEPING



PLATTEGROND ONDERHUIS



PLATTEGROND ONDERHUIS BERGING



KADASTRALE KAART



INTERESSE?

NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP!
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