
Touwslagersbaan 8 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.touwslagersbaan8.nl



Bijna alle sfeervolle en kenmerkende detail uit die tijd zijn bewaard gebleven in deze woning. Om toch 
aan de eisen van deze tijd te voldoen zijn de muren geïsoleerd en is er dubbele beglazing en 
dakisolatie. De combinatie van oud, jong en de locatie zijn de perfecte basis om helemaal gelukkig te 
worden. Zowel het gezellige oude centrum met winkels en diverse horecagelegenheden als het 
rustgevende Slingerbos liggen op loopafstand. De diepe tuin is op het zuiden gelegen. Vrij parkeren is 
mogelijk voor de deur. Openbaar vervoer is zeer nabij met perfecte lijnen richting de steden Nijmegen 
en Arnhem. Kortom een heerlijke sfeervolle woning die voldoet aan alle huidige eisen. 




Bijzonderheden:

- Unieke 30er jaren woning waar bijna alle details op een positieve manier bewaard zijn gebleven

- Ligging tussen het oude centrum en park Slingerbos

- Diepe tuin op het zuiden

- 3 ruime slaapkamers

- Woonkamer en-suite met glas in lood ramen

- Ouderwetse provisiekelder

info



begane grond

Entree, gang met deur naar de provisiekelder, werkkamer, woonkamer en-suite, keuken 

met inbouwapparatuur en de deel met toilet.





Tuin gelegen op het zuiden. 







Plattegrond begane grond



1e Verdieping: overloop met toegang naar het dakterras, separaat toilet, 3 slaapkamers, 

nette badkamer met ligbad, douche en wastafel.


Vlizotrap naar de zolder.

Eerste verdieping





plattegrond eerste verdieping



plattegrond zodler



plattegrond kelder
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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.


