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Een uitgebouwde tussenwoning met aan de tuinzijde een heerlijk vrije ligging aan een parkachtige 
omgeving. De woning ligt aan een straat waar alleen maar bestemmingsverkeer komt waardoor deze 
zeer kindvriendelijk is en het leuke op straat spelen uitstekend mogelijk is. Het onderhoud is uitstekend 
verzorgd en in 2016 is de badkamer vernieuwd en vanaf 2014 alle apparatuur in van de keuken (oven, 
koelkast, vaatwasser, inductiekookplaat) vernieuwd. De uitbouw zorgt er voor dat er heel veel 
leefruimte is ontstaan neem daarbij ook nog dat er een stuk grond is bijgekocht waardoor je een lekker 
diepe tuin hebt gekregen die onderhoudsvriendelijk is aangelegd. De dakkapel op de 2e verdieping 
heeft zoveel ruimte toegevoegd dat er een grote sfeervolle zolderkamer is ontstaan. 

Bijzonderheden:

- Uitgebouwde woonkamer

- Dakkapel op de 2e verdieping

- Badkamer vernieuwd in 2016 

- Extra stuk grond aangekocht waardoor de tuin lekker diep is

- Achterzijde grenst aan een parkachtige omgeving

- Rustige ligging in een kindvriendelijke wijk

info



begane grond

Entree, hal, toilet met fontein, moderne open keuken met koelkast, inductie-kookplaat, 

combi-oven en vaatwasser en vriezer in kelderkast. Uitgebouwde woonkamer met 

openslaande deuren naar de onderhouds vriendelijke tuin en voorzien van een massief 

houten vloer. Daarnaast een vrijstaande houten schuur aan de straatzijde.





1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer (2016) met inloopdouche en wastafel.


2e verdieping: voorzolder met aansluiting voor de wasapparatuur, de nodige bergruimte 

en sfeervolle zolderkamer.

1e en 2e verdieping
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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.


