
Citadel 8 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.citadel8.nl



Heel veel woonoppervlakte, een riant tuinhuis met veranda en een prachtige ligging in een 
parkachtige omgeving zijn de basiskenmerken van deze sfeervolle woning. Op de oorspronkelijke 
bungalow is een woonlaag toegevoegd waar eenvoudig nog 3 slaapkamers gecreëerd kunnen 
worden. Vooral het speelse karakter, de verrassende indeling en zowel slapen als badkamer op de 
begane grond maken deze woning meer dan aantrekkelijk. Het houten tuinhuis van 45 m2  is volledig 
geïsoleerd en ideaal als werkkamer of hobbykamer. De tuin grenst aan een parkachtige omgeving en 
biedt op elk uur van de dag een plekje in de zon. 




 - Volledig geïsoleerd 

- Voorbereid op de toekomst met 11 zonnepanelen

- Riant geïsoleerd tuinhuis met veranda

- Sfeervolle tuin aan het park gelegen

- Alle voorzieningen op de begane grond

- 5 slaapkamers maar eenvoudig uit te breiden naar 7

- Parkeerplaats op eigen terrein


info



begane grond

Entree, hal, toilet, kamer 1,  ouderslaapkamer met openslaande deuren (voorheen de 

garage). Z-vormige woonkamer met veel glas en een deur naar de tuin. Via de 

woonkamer is toegang tot een aangebouwde berging. Halfopen keuken met koelkast, 

combimagnetron, keramische kookplaat, oven, afzuigkap en vaatwasmachine, 

aansluitend is de eetkamer gesitueerd. Slaapgang waar 2 slaapkamers op uitkomen en 

de moderne badkamer met inloopdouche, wastafel en design radiator en seperaat toilet







plattegrond begane grond



Een ruimte van bijna 48 m2 waar heel gemakkelijk kamers te realiseren zijn, vanuit deze 

ruimte is er een deur naar het dakterras.





In de tuin een houten tuinhuis met veranda en een houten aangebouwde berging.


Parkeerplaats op eigen terrein

verdieping & tuin







Plattegrond eerste verdieping



plattegrond veranda en houten schuur



KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Gebouw gebonden 
buitenruimte

Externe bergruimte

Inhoud

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

Isolatie







Elektra

Zonnepanelen

1976

199 m²

150 m²




21 m2

45 m²


753 m3

5




c.v.-ketel combi Nefit


Geheel dubbele beglazing, gedeeltelijk 
HR++, muurisolatie, vloerisolatie en 

dakisolatie

11 groepen zonder aardlekschakelaar


11 stuks
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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.


