
Bolder 2 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.bolder2.nl



Kijk verder dan de voorgevel en laat je verassen door alles wat dit huis te bieden heeft. Een speelse 
woning waar ruimte en licht overheerst. Een woonkamer die niet recht-toe-recht-aan is maar juist 
speels door de schuine daken met dakramen, grote raampartijen en rond aflopende uitbouw. 3 
volwaardige slaapkamers op de eerste verdieping en de 4e op de tweede verdieping. Deze twee-
onder-een-kap woning met inpandige garage ligt ook nog eens in een gezellig en rustig straatje waar 
alleen maar bestemmingsverkeer komt. De tuin is gunstig gelegen op het zuidoosten waardoor je tot 
in de laatste uurtjes kan genieten van de zon. 

Bijzonderheden

- Veel lichtinval door de grote raampartijen in de woonkamer

- Woonkamer voorzien van vloerverwarming 

- Volledig dubbele beglazing 

- 4 slaapkamers

- Gehele eerste verdieping voorzien van elektrische rolluiken

- Twee slaapkamers met ingebouwd aircosysteem 

info



begane grond

Entree, ruime hal, meterkast, hangend toilet met fontein en de inpandige garage van 14 

m2. Verder verleent de hal toegang tot de keuken en woonkamer. De keuken is voorzien 

van een oven, combi-oven-magnetron, koelkast, vaatwasser, afzuigkap en een 

inductiekookplaat. Uitgebouwde lichte woonkamer met vloerverwarming en de 

schuifpui naar de tuin. Op bijna de gehele begane grond ligt een nette natuurstenen 

tegelvloer. 





Plattegrond begane grond



1e verdieping: overloop met berging kast, 3 slaapkamers waarvan 2 met een ingebouwd 

aircosysteem en 1 een eigen balkon. Alle 3 de slaapkamers op de eerste verdieping zijn 

voorzien van elektrische rolluiken. Badkamer met hangtoilet, dubbele wastafel met 

wastafelmeubel, ligbad, inloopdouche met regenkop en mechanische ventilatie. 


2e verdieping: overloop, 4e slaapkamer en een aparte wasruimte met veel extra 

bergruimte achter de knieschotten en toegang tot het dakterras. 

1e en 2e verdieping







plattegrond eerste verdieping



plattegrond tweede verdieping



Tuin gelegen op het zuidoosten, buitenkraan en een houten schuurtje met elektriciteit. 


Omgeving: de woning is gelegen in de wijk "De Zilverkamp” en is een geliefd gedeelte 

van Huissen. Deze woonwijk kenmerkt zicht door haar ruime groene karakter en speelse 

woningbouw. De ligging aan de Bolder is centraal, zowel ten opzichte van de winkels, 

het oude centrum, scholen als van sportverenigingen. Bushalte is op loopafstand te 

bereiken bij de Loostraat.

tuin en omgeving



KENMERKEN
Type

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Overige inpandige 
ruimte (garage)

Gebouw gebonden 
buitenruimte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water







Isolatie

Electra

Glasvezelaansluiting

Twee-onder-een-kap woning

1979


150 m²




14 m²




4m2

5 m²


4




CV-ketel Vaillant HR Solide plus bouw 
jaar 2010, vloerverwarming gedeeltelijk 

begane grond

dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas


12 groepen en 3 aardlekschakelaars

Aanwezig 
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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.


