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Prima onderhouden hoekwoning met vrijstaande garage, gelegen aan de rand van de wijk en geen 
achterburen. In tegenstelling tot bijna alle woningen van dit type is de tuin aanzienlijk dieper (circa 
17,5 meter), netjes aangelegd, verzorgd en gelegen op het zuiden: vanaf circa 10.00 uur tot in de late 
uurtjes genieten van de zon. De gehele woning is voorzien van kunststof ramen en kozijnen en alle 
ramen zijn voorzien van horren. Aan de zuidzijde zijn 10 zonnepanelen op het dak aangebracht, de 
muren zijn na geïsoleerd evenals de vloer op de begane grond. De garage is voorzien van een deur 
met afstandsbediening. Op de 1e verdieping 3 ruime slaapkamers en een moderne badkamer met 
heerlijke inloopdouche. Op de 2e verdieping nog een ruime zolderkamer en een voorzolder voor het 
plaatsen van de was apparatuur en de nodige bergruimte. Een ideale gezinswoning in een 
kindvriendelijk geliefd stukje Huissen.

info





Begane grond




Begane grond: Entree, hal, toilet met fontein, tuingerichte woonkamer voorzien van een 

massief houten vloer en moderne gashaard. Open keuken met koelkast, diepvries, 

vaatwasser, inductie kookplaat, afzuigkap, combimagnetron en fraaie design radiator.





Zonnige, fraai aangelegde tuin en zonnepanelen 



1e Verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers, moderne badkamer met toilet, wastafel en 

inloopdouche. 


2e Verdieping: ruime voorzolder met aansluiting voor de was apparatuur. Zolderkamer 

met veel bergruimte.

1e & 2e verdieping



- Vrijstaande garage waarvan de deur op afstand geopend kan worden


- 2 slaapkamers voorzien van elektrische rolluiken 


- Mogelijkheid tot uitbouwen van de woonkamer


- Onderhoud prima verzorgd, geheel kunststof ramen en kozijnen


- 10 zonnepanelen met ideale ligging op het zuiden


- Diepe zonnige tuin op het zuiden met houten tuinhuis en achterom

bijzonderheden











over ons
Ron Pieters Makelaardij is onderscheidend, net een beetje anders en eigentijds in haar 

manier van makelen. Kwaliteit en persoonlijk contact staat voorop bij dit 

makelaarskantoor gevestigd in het centrum van Huissen. Ron Pieters en Manouk 

Kloppenburg vinden het belangrijk om regelmatig goed contact te houden met de 

klanten. Ze zijn informeel benaderbaar, luisteren echt naar hun klanten en daardoor 

kunnen zij een uitstekend resultaat behalen bij het bemiddelen bij een verkoop of 

aankoop van een woning. Wij besteden veel aandacht en tijd aan u, dit vinden wij erg 

belangrijk in zo’n spannende periode.  Natuurlijk zijn de makelaars van het kantoor 

kritisch, deskundig en volledig gecertificeerd, waardoor u altijd een kwalitatief goed 

advies krijgt. Een eerlijk en duidelijk advies is waardevol bij het maken van zo’n 

ingrijpende beslissing als een huis (ver)kopen.


Eigentijds met verstand van zaken.



KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming

Isolatie




Zonnepanelen

1973

136 m²

140 m²


13 m²

4


c.v.-ketel  hr combi-ketel  2004

dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 

dubbel glas

10 stuks
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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.


