
Schalkshofstraat 9 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.schalkshofstraat9.nl



De verassing van de straat. Treedt binnen en je ervaart onverwacht een royaal, zeer goed 
onderhouden twee-onder-een kap woning met riante tuingerichte woonkeuken, sfeervolle tuin, luxe 
badkamer en vier slaapkamers. Dat allemaal ook nog eens in een gezellige woonwijk nabij het centrum 
van Huissen. Wandel naar binnen en waan je in alle luxe en ruimte die deze woning te bieden heeft. 
De riante uitbouw met stalen pui geeft de vernieuwde keuken nog meer allure en ruimte.  Kortom: een 
mooie combinatie van modern, eigentijds en luxe. 




- Extra woongenot door de riante uitbouw met de best geïsoleerde en slankste stalen pui die op de 
markt is

- Keuken vernieuwd in 2018

- Badkamer vernieuwd in 2020

- Onderhoudsvrije dakkapel geplaatst over de gehele breedte van het huis aan de achterkant in 2020

- Eerste verdieping (inclusief trappengat en de hal op de begane grond) volledig opnieuw gestuct eind 
2020 en voorzien van een nieuwe vloer

- Vloerverwarming op de begane grond en in de badkamer

info



begane grond

Via de fraai aangelegde voortuin toegang tot de entree/hal met meterkast en toilet met 

fontein. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de woonkamer met gas haard. Het 

eetgedeelte aan de achterzijde van de woning beschikt over een perfect geïsoleerde 

stalen pui met glas.  De keuken is voorzien van een composiet werkblad, 

inductiekookplaat met integrated afzuiging, 2 combi stoom ovens, vaatwasser, extra 

ruime koelkast en Quooker voor kokend, gekoeld en gezuiverd water. 





Plattegrond begane grond



De geheel gerenoveerde eerste verdieping beschikt over een overloop met toegang 

naar de drie slaapkamers en badkamer. De slaapkamer aan de achterzijde en de 

badkamer is recentelijk voorzien van een dakkapel. Badkamer voorzien van vv, mech. 

ventilatie, inloop regendouche, toilet, ligbad en dubbele wastafel met meubel. 


2e: overloop met ruimte voor de CV-Ketel, aansluiting voor wasmachine en droger en de 

vierde slaapkamer met dakraam.

1e & 2e verdieping





Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond tweede verdieping



De keuken biedt toegang tot de geschakelde garage met bijkeuken, inclusief tweede 

vaatwasser, ingebouwde koelkast en gootsteen met warmwater voorziening. De garage 

beschikt over dubbele deuren naar de voortuin en de extra brede deur naar de 

achtertuin. De tuin beschikt over diverse terrassen en een vrijstaande houten schuurtje. 

De uitbouw is aan de buitenkant bekleed met originele Italiaanse natuursteen strips. De 

garage is aan de tuinkant bekleed met gevelisolatie dat wit is gestuct.

garage & tuin
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c.v.-ketel, vloerverwarming, gashaard


HRE Intergas combiketel 2010 gehuurd

dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas


aanwezig

14 groepen en meerdere 

aardlekschakelaars. Aparte groep voor 
de laadpaal van de elektrische auto
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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.


