
Dissel 6 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.dissel6.nl



In een geliefd stukje Huissen ligt deze leuke hoekwoning. Ben je handig dan is dit object iets voor jou 
en kun je het helemaal naar je wens maken. 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 je voor de deur 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 leuke opknapwoning op een leuke plek waar je je gauw thuis zult voelen. 




Bijzonderheden:

- Meer gebruiksoppervlakte dan de meeste woningen van dit type

- Gedeeltelijk kunststof ramen en kozijnen voorzien van HR++ beglazing 

- Opknapwoning waar je geheel je eigen plekje van kunt maken

- Parkeerplaats op eigen terrein en vrij parkeren in de omgeving

- Kindvriendelijke omgeving

- Scholen liggen op loopafstand 

- Winkels en openbaar vervoer in de directe omgeving

info



Begane grond

Begane grond: via de voordeur kom je bij de entree/hal met een toilet met fonteintje en 

de meterkast. Woonkamer met zitgedeelte aan de straatzijde en eethoek aan de 

tuinzijde. Dichte keuken met  keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasser en oven.









1e verdieping: overloop, met 3 slaapkamers, een badkamer met ligbad, douche, toilet en 

wastafel.





2e verdieping: voorzolder met de nodige bergruimte, werk/studeerkamer met 

aansluiting voor de wasapparatuur, 4e slaapkamer.

1e & 2e verdieping











KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

Elektra

Isolatie

1973

138 m²


48 m²

8 m²


4




c.v.-ketel Remeha Calenta huurketel

8 groepen met aardlekschakelaar


Gedeeltelijke dubbele beglazing en 
dakisolatie
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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.


