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Aan de rand van Huissen gelegen, in een rustige en bovenal groene omgeving en in de nabijheid van 
het steeds fraaier wordende park "Holthuizen”, het stuitbos en het Rijn-Waal pad met de 
fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen. Het betreft een hoekwoning met tuin op het zuiden en 
vrij uitzicht. De woning is comfortabel ingericht en de ligging maakt het een prettige woonplek. De 
begane grond is ruim: een speelse voortuingerichte woonkamer en een woonkeuken die zo is 
gesitueerd dat je deze zowel als een open keuken en dichte keuken kunt beschouwen. 




Bijzonderheden:

- Grotendeels dubbele beglazing en dak- en muurisolatie

- Rustige ligging in een parkachtige omgeving

- Sfeervolle tuin op het zuiden gelegen, ideaal voor zonaanbidders

- Vrij parkeren in de directe omgeving

- Buitenonderhoud prima verzorgd, binnen is modernisering wenselijk

- Diverse wandel- en fietsroutes voor de deur

- De woning ligt aan rustige straat in een kindvriendelijke omgeving

info



Begane grond

Indeling: entree, hal met de meterkast, voortuingerichte woonkamer en een keuken om 

de hoek met gaskookplaat, oven, vaatwasser, afzuigkap en de deur naar de achtertuin. 

Hal, toilet met fonteintje en trap naar de 1e verdieping.  








1e verdieping: overloop, opbergruimte en 2 riante slaapkamers. De badkamer is voorzien 

van een inloopdouche, toilet, wastafel en de aansluiting voor de was apparatuur.

eerste verdieping





Vaste trap naar de zolderkamer met goede lichtinval en een fraai aangelegde tuin met 

een vrijstaande stenen berging.


De woning is gelegen in een geliefd gedeelte aan de rand van de woonwijk “de 

Zilverkamp”. De nodige voorzieningen zoals, scholen, winkels en openbaar vervoer zijn 

op loop/fiets afstand gelegen.

Zolder en tuin











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
Type woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Perceelgrootte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming

Isolatie




Glasvezelaansluiting

 Hoekwoning

 1977 


116 m2

72 m2


168 m2

7 m2


3

CV ketel Nefit Ecomline Excellent HR

Dak- en muurisolatie en grotendeels 

dubbele beglazing

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.


