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In een van de mooiste complexen van Presikhaaf, een royaal appartement met aan de ene zijde 
fantastisch uitzicht op de waterpartij, en de andere zijde het winkelcentrum van Presikhaaf. Het 
appartement heeft een prettige indeling en is te gelegen op de vierde (= hoogste) woonlaag. Met het 
op zuidwesten gelegen balkon, ben je verzekerd van zon en heb je mooi lichtinval in je woon- en 
eetkamer. De eigen berging in de onderbouw geeft je de mogelijkheid om je fietsen en overige 
spullen te stallen. Het complex is voorzien van een lift en een entree met intercominstallatie. 




Bijzonderheden:

- Twee slaapkamers

- Lift aanwezig

- Rolluiken aan de galerijzijde

- Berging in de kelder

- Boven winkelcentrum Presikhaaf

- Uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer

- Voldoende (gratis) parkeergelegenheden

info





indeling

Entree met meterkast, keuken aan de galarijzijde met inductiekookplaat, afzuigkap, 

ingebouwde koelkast en vriezer en inbouwkast. Beide slaapkamers voorzien van 

rolluiken, aparte toilet, badkamer met douche, wastafel, wastafelmeubel en de 

aansluiting voor de was apparatuur. Ruime woon kamer met aansluitend de eetkamer, 

beiden toegang naar het balkon over de volle breedte. Balkon voorzien van een 

zonnescherm. 











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

Aantal slaapkamers

Verwarming

Isolatie

Bijdrage VvE

1964

84 m²


7 m²

2


Blokverwarming

Dubbel glas


€136,- per maand
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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.


