
Wildzang 13 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.wildzang13huissen.nl



Kijk verder dan de voorgevel en laat je verrassen door de speelsheid in de indeling, ruimte, luxe, ligging 
en grootte van de tuin. Niet standaard, ontzettend veel praktische ruimte en een diepe tuin op het 
oosten zijn enkele van de vele prachtige kenmerken van deze geschakelde woning met speelse 
niveauverschillen. De woonkamer is door de ruime schuifpui naar de aangebouwde tuinkamer. De 
tuinkamer is voorzien van zonnescreens en een open haard. De woning heeft 5 slaapkamers waarvan 1 
met balkon en airco. Op de 1e verdieping een speelse vide voor een (thuis)werk- of studeerplek; 
afgezonderd maar toch contact met de leefruimte en uitzicht op de tuin. De grote inpandige garage 
waar nu de wasapparatuur staat kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.




●	Speelse indeling met veel woonoppervlak

●	De  woning is de afgelopen jaren grotendeels gerenoveerd

●	In  het souterrain is een extra slaapkamer gecreëerd met daarnaast veel opbergruimte

●	Woonkamer is voorzien van vloerverwarming

●	Inpandige  garage geschikt voor diverse doeleinden

●	Houten tuinhuis met overkapping


info



Indeling 

Begane grond / souterrain:


Entree, hal met garderobekast en toilet. Vanuit de hal entree tot de inpandige garage 

met aansluiting voor wasapparatuur. Moderne woonkeuken met een Smeg fornuis 

(2021), afzuigkap, vaatwasser, koelkast en diepvries. Vanuit de keuken bereik je het 

souterrain met slaapkamer en een kantoor- /speelruimte.









Ook vanuit de keuken een klein niveauverschil omhoog naar de tuingerichte woonkamer 

met open haard en schuifpui naar de unieke tuinkamer. De trap op ligt de vide met 

werk/studeerhoek, twee slaapkamers, waarvan één met balkon en airco en de 

badkamer. De moderne badkamer is voorzien van een wastafel, inloopdouche, toilet en 

een unieke stortkoker voor de was  die uitkomt bij de wasmachine.  Op de tweede etage 

op de overloop een extra wastafel en aparte opbergruimte, CV-ketel en 4e en 5e 

1e en 2e verdieping
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Via de c.v.-ketel, vloerverwarming in de 

woonkamer

Via de c.v.-ketel, type Nefit Remeha 

Calenta
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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.


