
Zweepslag 2 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.Zweepslag2.nl



In een geliefd stukje Huissen ligt deze leuke tussenwoning. De indeling is niet standaard wat als gevolg 
heeft dat de woning een hele speelse sfeer uitstraalt. De voortuin is gelegen aan een rustig en auto 
luwe straat van waaruit je lopend in het winkelcentrum van Zilverkamp terecht komt. Kinderen kunnen 
hier op een veilige manier op straat spelen. Parkeren van je auto kan op eigen terrein onder de carport 
en/of op één van de vele parkeerplekken dicht bij de woning gelegen. De buurt is zeer gevarieerd: 
jong en oud woont hier door elkaar heen. Gewoon een bijzondere woning op een leuke plek waar je je 
gauw thuis zult voelen. 




Bijzonderheden:

- Speelse indeling met 3 slaapkamers en 2 daarvan met een vide 

- Volledig kunststof kozijnen en dubbele beglazing 

- Parkeerplaats op eigen terrein

- Kindvriendelijke omgeving

- Scholen liggen op loopafstand 

- Winkels en openbaar vervoer in de directe omgeving

info



begane grond

Entree/hal met een toilet met fonteintje en de meterkast. Twee trappen naar beneden 

en je bevindt je in de woonkamer. De woon- en eetkamer met speelse indeling; in het 

midden de trap en de trappenkast met veel bergruimte. Via de twee treden omhoog 

kom je ook weer in de keuken. De keuken heeft een gasfornuis, afzuigkap, magnetron, 

oven en een inbouwkoelkast. Vanuit de keuken toegang tot de berging met een kraantje 

en een tweede deur naar de voortuin.





Overloop, 3 slaapkamers waarvan 2 met een vide en 1 met een balkon. Badkamer met 

wastafel, wastafelmeubel, spiegel, bad-douche, toilet en de aansluiting voor de 

wasapparatuur. Op de overloop is een aparte ruimte voor de CV-ketel

eerste verdieping





PLATTEGRONDEN





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 & warm 
water

Isolatie

Glasvezelaansluiting

Energielabel

1975

125 m²


30 m²

3




c.v.-ketel Thermo Master HR 2003


dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas

Aanwezig


C

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.


