
Stoeterij 2 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.stoeterij2.nl



Laat je verrassen door deze ruime, jonge hoekwoning met garage in een gezellige straat in Huissen!

De woning is gebouwd in 2002, smaakvol afgewerkt en goed onderhouden. Met ruimte voor 
meerdere auto's op eigen terrein en ook in de straat zelf,  heb je voldoende parkeergelegenheden. De 
openslaande tuindeuren in de woonkamer bieden toegang tot de achtertuin (waar het gras altijd 
groen is). De gehele begane grond is voorzien van een houten vloer met brede planken. De eerste 
verdieping beschikt over 3 slaapkamers en op de zolder is een 4e kamer gerealiseerd. In combinatie 
met de zonnige en privacy rijke achtertuin, kindvriendelijke/gezellige buurt en aangebouwde garage 
maakt dit een heerlijk gezinshuis waar je je snel thuis voelt. 

Bijzonderheden: 




- Volledig geïsoleerd en energiezuinig (energielabel A)

- 4 slaapkamers 

- Gedeelte van het schilderwerk buitenzijde in 2021 verricht (de lak kun je bijna nog ruiken)

- Zonnige tuin met veel privacy

- Centrale ligging, op loop-/fietsafstand van het centrum


info



begane grond

Bij binnenkomst in de hal tref je links een inbouwkast; ideaal voor het opbergen van je 

jassen en schoenen.  Vervolgens het hangtoilet met fontein en de meterkast. Via een deur 

heb je toegang tot de woonkamer en keuken gericht op de voortuin. De open keuken in 

landelijke stijl heeft een granieten aanrechtblad en is voorzien van diverse 

inbouwapparatuur: magnetron, vaatwasser, koelkast, vriezer en afzuigkap en fornuis met 

vijf pitten en oven. Woonkamer is licht en gericht op de achtertuin.









1e verdieping: 3 slaapkamers, waarvan 2 met zonwering. Badkamer met een apart bad, 

moderne douchecabine en een vaste wastafel en toilet.





2e verdieping: te bereiken middels een vaste trap. Royale en zeer lichte slaapkamer/

kantoorruimte. Verder nog een aparte ruimte met de aansluiting voor de wasapparatuur. 

1e en 2e verdieping









Aangebouwde garage is zowel via de voor- als de achtertuin te bereiken. Zonnige tuin 

(op het zuid westen gelegen) met een moderne schutting, zonwering en buitenkraan.





De Stoeterij ligt in de wijk Binnenveld ll. Dit is een relatief jonge woonwijk op loop-/

fietsafstand van het centrum van Huissen. Ook ben je binnen 2 minuten lopen bij de 

bushaltes genaamd Mea Vota, welke richting CS Nijmegen en Arnhem gaan. 

tuin & omgeving
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c.v.-ketel Remeha combi 2013

volledig geisoleerd
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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.


