
Franciscanessenstraat 13 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.Franciscanessenstraat13.nl



Een vrijstaand woonhuis waar je met heel veel plezier kunt wonen. De woning heeft zoveel leuke 
karakteristieke eigenschappen dat het eigenlijk een perfect plekje is om helemaal gelukkig te worden. 
Zowel het gezellige oude centrum met winkels en diverse horecagelegenheden als het rustgevende 
slingerbos liggen op loopafstand. De woning zelf heeft een lichte, vriendelijke en sfeervolle uitstraling 
met voor deze tijd een bijna noodzakelijke thuis werkplek met eigen toegang. De tuin heeft op elk 
moment van de dag wel een plekje met zon en de diverse zithoekjes maakt dit tot een klein paradijsje. 
De woning is gebouwd in 2001 in de geliefde 30er jaren stijl en voldoet aan de huidige eisen met 
betrekking tot wooncomfort en isolatie. Parkeren is mogelijk op eigen terrein  of op de vrije 
parkeerplaatsen in de straat. Openbaar vervoer is zeer nabij met perfecte lijnen richting de steden 
Nijmegen en Arnhem. Kortom een heerlijke sfeervolle woning die voldoet aan alle huidige eisen. 




Bijzonderheden:

- Sfeervolle woning met veel positieve lichtinval

- Ligging tussen het oude centrum en park Slingerbos

- Voormalige garage is omgebouwd tot werkruimte met eigen toegang


info



begane grond

Entree, hal, toilet met fontein, L-vormige woonkamer met erker en openhaard voorzien 

van een massief houten vloer. Gezellige keuken met openslaande deuren naar de tuin, 6-

pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser en koelkast. Bijkeuken met deur naar de tuin. 

Inpandige berging, multifunctionele ruimte met eigen toegangsdeur; voormalig een 

garage maar is omgebouwdtot werkruimte. 


Daarnaast ook een vrijstaande houten berging in te tuin.





Overloop, 3 slaapkamers waarvan twee met een frans balkon. Badkamer met douche, 

ligbad, dubbele wastafel en toilet.

eerste verdieping





Sfeervolle zolder-/slaapkamer, diverse bergruimtes en plek voor de wasapparatuur.

tweede 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
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

Isolatie




Glasvezelaansluiting

Alarm

2001

161 m²

115 m²


7 m²

4




c.v.-ketel Vaillant Combi 2017


dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 
dubbel glas, volledig geisoleerd


Aanwezig

Aanwezig

Ron Pieters Makelaardij
Tempelierstraat 2 • 6851 BL Huissen • T 026-3886683 • F 026-388 66 84


info@ronpietersmakelaardij.nl • www.ronpietersmakelaardij.nl

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.


