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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte: 215 m²


Perceeloppervlakte: 772 m²


Inhoud: 1370 m³


Bouwjaar: 1994



Luxe wonen
Uitstekend onderhouden, goed geïsoleerde 
villa welke rustig gelegen in plan "Gijzenrooi" 
grenzend met de achtertuin aan een park met 
vijver. De woning is rustig gelegen op een 
perceel van 772 m² en nabij alle gewenste 
voorzieningen en natuurgebied Riel. De 
woning is volledig onderkelderd, heeft een 
forse woonkamer, kantoor, 5 slaapkamers, 
forse zolder en een inpandige dubbele 
garage. 




INDELING:




BEGANE GROND:

Entree met marmeren vloer met 
vloerverwarming in gehele woning, stucwerk 
wanden, garderobe, kast met unit 
vloerverwarmingen en meterkast met 13 
groepen + 2 aardlekschakelaars. Kantoor aan 
de voorzijde met marmeren vloer en stucwerk 
wanden. Toilet met hangcloset en fonteintje. 
Bijkeuken met aansluitingen wasapparatuur 
en deur naar de garage. Woonkamer met 
marmeren vloer, stucwerk wanden, open 

haard, erker aan de zijkant en schuifpui naar 
de achtertuin. Half open keuken aan de 
achterzijde met luxe keukenopstelling 
voorzien van granieten werkblad, vaatwasser, 
inductie kookplaat en afzuigkap, vriezer, 
koelkast, combi oven/magnetron, combi 
stoomoven/oven en voldoende 
opbergruimte.




1e VERDIEPING:

Overloop met tapijt, stucwerk wanden en 
kastenwand. Slaapkamer 1 voorzijde met 
tapijt, stucwerk wanden, inbouwkast en deur 
naar badkamer 1 met tegelvloer voorzien van 
vloerverwarming, douche, hangcloset, 
wastafel in meubel, designradiator en 
dakkapel. Slaapkamer 2 achterzijde met tapijt, 
stucwerk wanden, deur naar badkamer 1, 
schuifpui naar het overdekt terras en 
inbouwkast. Slaapkamer 3 voorzijde met 
tapijt, stucwerk wanden, dakraam en deur 
naar het balkon. Badkamer 2 met tegelvloer 
voorzien van vloerverwarming, bidet, 
hangcloset, ligbad, douche, dubbele wastafel, 



Slaapkamer 4 aan de achterzijde met tapijt, 
stucwerk wanden en inbouwkast.




2e VERDIEPING:

Overloop. Slaapkamer 5 aan de voorzijde met 
tapijt en stucwerk wanden. Bergruimte aan de 
achterzijde met locatie cv-combiketel (Nefit 
HR, bouwjaar 2011) inclusief extra boiler.




KELDER:

Portaal met marmeren vloer en stucwerk 
wanden. De kelder is verdeeld in 3 ruimtes. 
Ruimte 1 aan de voorzijde. Ruimte 2 
hobbyruimte met trap naar de achtertuin en 
bar/keukenblok. Ruimte 3 aan de achterzijde. 




GARAGE:

Inpandig te bereiken dubbele garage met 
extra brede garagedeur (elektrisch 
bedienbaar), water, verwarming en deur naar 
de tuin.




TUIN: Voortuin met beplanting. Zijtuin met 
oprit naar de garage. Achtertuin met een 
fantastisch uitzicht over het water, diverse 
terrassen, buitenkraantje, beplanting en 
overdekte zit-veranda aan de woning.







ALGEMEEN:

- Uitstekend onderhouden, goed geïsoleerde 
villa welke rustig gelegen in plan "Gijzenrooi" 
grenzend met de achtertuin aan een park met 
vijver. 

- De woning is rustig gelegen op een perceel 
van 772 m² en nabij alle gewenste 
voorzieningen en natuurgebied Riel. 

- De woning is volledig onderkelderd circa 
144 m².

- Uitstekend geïsoleerd met energielabel B.

- Woning is voorzien van een alarm systeem 
en een centraal stofzuig systeem.

- Volledig voorzien van kunststof kozijnen en 
dubbele beglazing.

- Vloerverwarming met gescheiden 
temperatuurregeling.

- In 2011 is de cv-combiketel vervangen.

- In 2015 is het zink van de dakgoten 
vervangen.

- Woonoppervlakte circa 215 m² exclusief de 
kelder en zolder van 207 m². 

- Inhoud 1370 m³.

- Bouwjaar 1994.

- Aanvaarding in overleg.



























Kelder



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

 

Tuin

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

Voet droogmolen X

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

 

Woning

Brievenbus X

Rookmelders X

Schotel/antenne X

Rolluiken/Zonwering buiten X

Vliegenhorren X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Veiligheidssloten/inbraakpreventie X

Zonwering binnen X

Vlaggenmast X

 

Raamdecoratie

Gordijnrails X

Gordijnen/vitrages X

Losse horren/rolhorren X

Rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie

Plavuizen X

Vloerbedekking X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening

CV met toebehoren X

Allesbrander X

Kachels X

Open haard met toebehoren X

Lijst van zaken



Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

NVT

Thermostaat X

Airconditioning X

Isolatievoorzieningen X

Mechanische ventilatie X

 

Keukenapparatuur

Apparatuur X

 

Verlichting

Dimmers in woonkamer X

Spotjes in erker X

 

Algemeen

Radiatorafwerking X

Schilderijophangsysteem X

Keukenblok met bovenkasten X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

Wastafels met accessoires X

Sauna met toebehoren X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Lijst van zaken
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Heeft u

interesse?



Bent u na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan nodigen wij 
u graag uit om contact op te nemen met Alberti Garantiemakelaars, 040-2957957.




U bent welkom op kantoor:

ma t/m vr: 9.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 17.30u


