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Een nette en goed onderhouden tussenwoning met ruim uitgebouwde woonkamer, hierdoor ontstaat 
een prettige comfortabele leefruimte. De woning is aan de voorzijde gelegen aan een autovrij hofje 
met kinderspeelplaats waardoor de omgeving rustig en kindvriendelijk is. Aan de achterzijde van de 
woning ligt een diepe achtertuin met een berging en achterom. Deze achterom geeft u toegang tot 
voldoende parkeergelegenheid. De woning is gebouwd in 2010 en voldoet geheel aan alle eisen en 
wensen van deze tijd, is volledig geïsoleerd en zuinig in de stookkosten. 

info









bijzonderheden




- Uitgebouwde woonkamer met openslaande deuren naar achtertuin.


- Goed geïsoleerd, waardoor de stookkosten laag zijn.


- 8 stuks zonnepanelen, geheel zelfvoorzienend in elektra


- Voldoende parkeergelegenheid achter de woning.


- Gelegen aan rustig autovrij hofje met kinderspeelplaats.





Indeling: Entree, hal, toilet met fonteintje, open keuken met koelkast, combimagnetron, 

vaatwasser, 4-pits gasfornuis en afzuigkap, uitgebouwde woonkamer met openslaande 

tuindeuren. 


Verdieping: Overloop met twee ruime slaapkamers, badkamer met douche, toilet en 

wastafel. Zolderverdieping: ruime voorzolder met aansluiting voor de wasapparatuur, 

zolderkamer met bergruimte en dakraam.

indeling



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.
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Bouwjaar
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c.v.-ketel combi, Intergas 2010


volledig geisoleerd

aanwezig
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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.


