
Klapstraat 80 Westervoort

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.klapstraat80.nl



Eigentijds, modern en uitstekend gelegen! Zo kan deze unieke royale twee-onder-een kap woning met 
inpandige garage en eigen oprit in het kort worden samengevat. De woning staat op een perceel van 
395 m2 in een groene woonwijk op loopafstand van het centrum. Met een bijzonder prettige indeling 
omdat de begane grond middels dubbele en-suitedeuren is opgedeeld in 2 leefruimtes: de 
woonkamer en de woonkeuken. Ideaal voor de thuiswerkers of als je je gewoon even wilt afzonderen. 
Boven bevinden zich 3 ruime slaapkamers, grote badkamer en op de zolder de 4e slaapkamer. Zowel 
binnen als buiten genieten van luxe, comfort en ruimte. Koken in een nog zeer jonge, sfeervolle 
woonkeuken (2018), en ontspannen in de straatgerichte woonkamer of de tuingerichte veranda.




- Maar liefst 166 m2 woonoppervlakte

- Karakteristieke en-suite-deuren met glas in lood

- Brede woonkamer met erker

- Luxe, vernieuwde keuken

- 4 ruime slaapkamers 

- Veranda en tuin gelegen op het zuidwesten

info



begane grond

Ruime entree/hal met meterkast en toilet met fonteintje. De deur in de hal biedt 

enerzijds toegang tot de woonkamer aan de voorzijde en anderzijds naar de 

woonkeuken en veranda aan de achterzijde.  Middels de en-suitedeuren is deze ruimte 

gemakkelijk af te sluiten van de rest van het huis. De moderne woonkeuken is uitgerust 

me inbouwapparatuur zoals een inductiekookplaat, oven, koel- en vrieskast en een ruime 

spoelbak met uitrekbare uitloop. Woonkeuken biedt ook toegang tot de garage. 





plattegrond begane grond



1e verdieping: de overloop biedt toegang tot de grote badkamer en de 3 ruime 

slaapkamers, waarvan 2 met een balkon. De badkamer is lekker ruim en uitgerust met alle 

voorzieningen die je nodig hebt: een wastafel met meubel, tweede toilet, grote douche 

en een ligbad.  2e  verdieping: de zolder is ruim door de hoge nok en de twee dakramen 

met horren. Tevens is hier de aansluiting voor de wasapparatuur  en een extra 

voorziening in de vorm van wastafel met meubel.

1e en 2e verdieping







plattegrond eerste verdieping



plattegrond tweede verdieping 



De achtertuin met veranda en schuur is gedeeltelijk beklinkerd en deels voorzien van 

kunstgras waardoor het – op wat onkruid wieden na – onderhoudsvrij is. Via de zijpoort 

woonkeuken te bereiken, de woonkeuken of de garage. De garage en schuur zijn beide 

voorzien van elektra. 

tuin en omgeving



KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Gebouw gebonden 
bitenruimte

Overige inpandige 
ruimte

Perceeloppervlakte

Aantal slaapkamers

Verwarming & warm 
water

Isolatie




Electra

Glasvezelaansluiting

1998

166 m2




22m2




12 m2


395 m2

4




CV Ketel Bosch HRC 2510 


Volledig geïsoleerd en dubbele 
beglazing


8 groepen en 2 aardlekschakelaars

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.


