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De woning met liefde bewoond, zeer ruim en gelegen aan een rustige straat. De plaatselijke 
supermarkt en openbaar vervoer op loopafstand. 

Deze mooie helft van dubbel woonhuis is uniek in de straat, de woning is aan de achterzijde 
uitgebouwd, in de uitbouw is een ruime tuinkamer gerealiseerd, strijk/droogruimte, toilet en 
inpandige garage, met daaronder een ruime droge kelder. Deze uitbouw is uitstekend te gebruiken als 
atelier maar ook voor mantelzorg.  De woning beschikt over een groot dakterras waardoor je heerlijk 
van de zon kunt genieten met een vrij uitzicht. Ook heeft deze woning een tuin aan de voor en zijkant 
en parkeergelegenheid op eigen terrein. 




Bijzonderheden:

- Gedeeltelijk voorzien van dubbelglas en rolluiken

- Mantelzorg gemakkelijk toepasbaar

- Woning geschikt voor thuiskantoor

- Prettige woonomgeving voor jonge gezinnen

- Wandelparadijs "de uiterwaarden” op 500 meter 

info



begane grond

Entree, hal, met trapopgang met provisiekelder en meterkast, nette dichte keuken met 

een groot fornuis, lichte woonkamer met gashaard, tuinkamer met deur naar patiotuin, 

inpandige garage met gootsteen, stook/droogruimte en toilet met fontein. 


Vanuit garage toegang tot de kelder op stahoogte.







Overloop, badkamer met dubbele wastafel, ligbad, douche en tweede toilet. twee 

slaapkamers, met mogelijkheid tot derde slaapkamer (terug) te creëren. Toegang tot 

zonnig dakterras. 

eerste verdieping















KENMERKEN
Type woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Overige inpandige 
ruimte

Inhoud

Perceelsgrootte

Aantal slaapkamers

Centrale verwarming

Elektra

Isolatie

twee-onder-één-kap

1949


156 m2

30 m2




34 m2


641 m3

285 m2


2, gemakkelijk uit te breiden naar 3

c.v.-ketel Intergas HR Combi uit 2016


3 groepen, geen aardlekschakelaar

dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas
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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.


