
Bloemstraat 23 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.Bloemstraat23.nl



In een geliefd, kleinschalig appartementencomplex, op loopafstand van Huissen centrum en 
wandelpark ”het Slingerbos” ligt dit leuke appartement met 2 slaapkamers. Vanuit de woonkamer en 
aangrenzend balkon heb je een vrij uitzicht. Het balkon is op het zuiden gelegen en groot genoeg om 
daar met enkele personen op plaats te nemen. De half open keuken is netjes  en voorzien van 
inbouwapparatuur. In de aangrenzende bijkeuken is er plaats voor de wasmachine en het opslaan van 
spulletjes. Op de begane grond een afgesloten berging voor de fietsen.




Bijzonderheden:

- Geliefd, kleinschalig appartementencomplex

- Veilige leefomgeving

- Op de 1e verdieping gelegen

- Lift aanwezig

- Goed functionerende Vereniging van Eigenaars

- Ligging tussen het oude centrum en park Slingerbos

- Vrij parkeren in de directe omgeving

info





indeling

Entree, gang, 2 slaapkamers, toilet met fontein, badkamer met douche en wastafel, 

woonkamer met veel lichtinval en deur naar het balkon. Half open keuken met 

keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasmachine, koelkast en combimagnetron. 

Bijkeuken met aansluiting voor de was apparatuur.


Berging op de begane grond.









Het appartement is gelegen aan de rand van het oude Huissen in een geliefde woonwijk 

en op loopafstand van park "Slingerbos”. Alle noodzakelijke voorzieningen zoals winkels, 

openbaar vervoer en scholen zijn in de directe omgeving gelegen. De uitvalswegen naar 

diverse windrichtingen zijn eenvoudig te bereiken. Huissen heeft een rijke geschiedenis 

en een breed verenigingsleven. De strategische ligging in het hart van Knooppunt 

Arnhem-Nijmegen (KAN-gebied) maakt deze stad tot een gewilde plaats om te wonen.

omgeving









KENMERKEN
Type woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Balkon

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

Bijdrage VvE

Appartement eerste verdieping

2001


79 m²

 7 m²

6 m²


2

c.v. combiketel Intergas 2013




€139,00 per maand

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.


