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Tussen de twee grote steden Arnhem en Nijmegen, staat deze uitstekend onderhouden 
eengezinswoning in de wijk 't Zand van het stadje Huissen. De woning is uitstekend onderhouden en 
grotendeels gemoderniseerd, de kozijnen zijn van kunststof en deels voorzien van HR++ beglazing, 
de keuken is in 2018 vernieuwd en de badkamer is in 2017 volledig aangepakt. De begane grond is 
opgedeeld in twee ruimtes; de hal met veel opbergmogelijkheden en een open woonkeuken en 
voortuin gerichte woonkamer met zonwering aan de buitenkant. Aan de achterzijde van de woning is 
het mogelijk om je eigen salon, kantoor of speelplek voor de kinderen te creëren; te bereiken via 
achterom of de keuken. De woning heeft geen achterburen. Via de Karstraat ben je met een paar 
minuten op de A15 richting Nijmegen of de andere kant op naar Arnhem.

info



begane grond

Entree met bergkast, hangtoilet met fontein en de meterkast. Een ruime woonkamer met 

uitzicht op de voor- en achtertuin door de grote raampartijen. Keuken is voorzien van 

een oven, inductie kookplaat, afzuigkap, Quooker, ingebouwde vaatwasser en koelkast. 

Via de keuken en via achterom is de aangebouwde ruimte/bijkeuken te bereiken, wat nu 

gebruikt wordt als kapsalon.







Eerste verdieping: overloop, bergkast, badkamer met designradiator, ligbad, 

inloopdouche met regendouche, hangtoilet en dubbele wastafel met ruime laden. Drie 

slaapkamers, allen voorzien van rolluiken en één daarvan met een inbouwkast. 


Tweede verdieping: overloop met twee praktische ruimtes om spullen in op te bergen. 

Eén daarvan met de aansluiting voor de was apparatuur, de ander met de CV ketel. 

Daarnaast nog een ruime zolderkamer met dakkapel en toegang tot de vliering.

1e en 2e verdieping











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

Perceel grootte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming

Boujaar cv-ketel

Elektra




Isolatie

Glasvezelaansluiting

Tussenwoning met vrijstaande stenen 
schuur


1972

124 m²

144 m2


8 m²

4


Cv.-ketel Nefit Combi Proline HR CW5

2014


11 groepen met dubbele 
aardlekschakelaar


Dakisolatie, dubbel glas

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.


