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RUIME HOEKWONING met CARPORT, 
TUINGERICHTE WOONKAMER, COMPLETE 

INBOUWKEUKEN, 3 SLAAPKAMERS (4 
mogelijk) en een FRAAI AANGELEGDE 

ACHTERTUIN op het ZUIDOOSTEN. 
 

- Alle ramen en de schuifpui zijn van kunststof; 
- 3 ruime slaapkamers (voorheen 4); 
- dakkapel op zolder; 
- fraai aangelegde achtertuin op het ZuidOosten; 
- tuingerichte woonkamer met brede, kunststof schuifpui naar de achtertuin; 
- gelegen in een zeer groene omgeving; 
Bieden-vanaf** : € 375.000,= k.k.  
Aanvaarding  : In overleg (kan snel). 
 

**Wij bieden deze woning aan met een BIEDEN-VANÁF prijs. Dit betekent dat wij u in de gelegenheid stellen om een 
voorstel te doen boven deze prijs.  

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend 
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Deze hoekwoning is grotendeels v.v. 
kunststof ramen en schuifpui. In de 
directe omgeving vindt u veel groen 
en water. Ideaal voor kinderen en/of 
huisdieren. De woning ligt aan een 
rustige straat en is in 1985 gebouwd 
op een kavel van maar liefst 198 m2. 
De ruime en fraai aangelegde 
achtertuin ligt op het ZuidOosten. Een 
ideale ligging als u van het zonnetje 
wilt genieten. Een electrisch, woning-
breed, zonnescherm is al aanwezig 
en blijft achter. De woning is prima 
onderhouden. De vloeren op alle 
verdiepingen zijn afgewerkt met 
plavuizen.Op het dak zijn 18 
zonnepanelen geplaatst. 

 
Begane grond: 
Via de parkeerplaats op eigen terrein met carport en de 
ruime voortuin met berging komt u in de keuken met een 
grote en complete inbouwkeuken met alle wenselijke 
apparatuur. Daarnaast treft u de meterkast het toilet én de 
toegang tot de grote woonkamer met open, hardhouten 
trap naar de 1e verdieping. De woonkamer is tuingericht 
en via de brede kunststof schuifpui heeft u toegang tot, en 
fijn uitzicht over, de achtertuin (ZO). Via een vaste trap 
gaat u naar de: 

Zie de volgende pagina voor meer informatie! => 
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1e verdieping: 
Hier treft u een overloop met toegang tot 2 (voorheen 
3) ruime slaapkamers en de badkamer. De badkamer 
is v.v. een douchehoek met anispatwand, het 2e toilet 
en een fraai wastafelmeubel met veel bergruimte en 
inbouwverlichting. De masterbedroom heeft 2 grote 
inbouwkasten. Via een vaste hardhouten trap op de 
overloop gaat u naar de: 

 
2e verdieping: 
Hier treft u de voorzolder met de aansluitingen voor 
wasmachine en droger. De 3e slaapkamer heeft veel 
lichtinval door de brede dakkapel. Bergruimte achter 
de knieschotten.  

 
PRETTIG GELEGEN, RUIME 

EENGEZINSWONING met 3 SLAAPKAMERS (4 mogelijk), 
GROTE WOONKAMER, FRAAIE TUIN (ZO) en een 

COMPLETE KEUKEN. 
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