
Zwanenveld 1 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.zwanenveld1.nl



Een hoekwoning met 5 slaapkamers kom je niet zo vaak tegen. De woning is ook al voorbereid voor de 
toekomst, 13 zonnepanelen en grotendeels kunststof ramen en kozijnen voorzien van HR++ 
beglazing. De indeling is praktisch en over nagedacht, elke verdieping is optimaal benut. Het 
onderhoud is netjes bijgehouden. De sfeervolle tuin is gelegen op het westen, vanaf 11:00 uur tot dat 
die ondergaat kun je genieten van de zon. De wijk waarin deze woning is gelegen, is kindvriendelijk en 
dicht bij alle noodzakelijke voorzieningen.




Bijzonderheden:

- Het onderhoud is goed bijgehouden

- Voorbereid op de toekomst, 13 zonnepanelen en grotendeels HR++ beglazing

- Leuke tuin op het westen

- 5 Slaapkamers, één meer dan bij de meeste soortgelijke woningen

- Rustige ligging in een kindvriendelijke wijk

info



indeling 

Begane grond: treed binnen via de onlangs vervangen voordeur naar de hal, toilet met 

fontein, moderne open keuken met koelkast, 5-pits gaskookplaat, hete lucht oven 

(vernieuwd in 2020) en vaatwasser. Woonkamer met deur naar de tuin.









1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer (2018) met inloopdouche, toilet en 

wastafel.


2e Verdieping: voorzolder met aansluiting voor de was apparatuur, 2 slaapkamers.


Vrijstaande stenen schuur aan de straatzijde.

1e en 2e verdieping









De woning is gelegen in de woonwijk "de Zilverkamp”. De wijk ligt op loopafstand van 

het fraaie park "Holthuizen” en park "Lingezegen”. Het centrum van Huissen ligt op 15 

minuten loopafstand. Diverse basisscholen, kinderopvang, een medisch centrum, 

winkelcentrum "de Brink” en het openbaar vervoer liggen in de directe omgeving. De 

wijk is kindvriendelijk en autoluw, met alleen bestemmingsverkeer. Al deze 

eigenschappen maken deze wijk tot een geliefd stukje Huissen.

omgeving



KENMERKEN
Hoekwoning met 
vrijstaande stenen 
schuur

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

+ zonnepanelen

Isolatie

Elektra








1983

110 m²


54 m²

11 m²


5 slaapkamers

c.v.-ketel Remeha Avanta HR. Bouwjaar 

2012

13 stuksl


dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas

12 groepen met dubbele 

aardlekschakelaar
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Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden NVM en Ron Pieters Makelaardij van toepassing.

Deze brochure is met zorg samengesteld, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.


