
Waterkiep 1 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.waterkiep1.nl


Hier vind je nog meer informatie!



Niet standaard, het kleine niveauverschil op de begane grond geeft een natuurlijke scheiding tot de 
gezellige woonkeuken met bar en het tuingerichte zitgedeelte.  Daarnaast nog een praktische 
werkkamer wat de begane grond eigenlijk compleet maakt. Op de verdieping 5 ruime slaapkamers 
waarvan 4 met een deur naar het balkon. Bij zoveel kamers hoort ook een badkamer waar je elkaar niet 
in de weg loopt, ruim van opzet en voorzien van zowel een ligbad als douche. Voor alle spullen die je 
hebt verzameld is er nog een ruime zolder aanwezig. Op eigen terrein 2 parkeerplaatsen maar ook 
genoeg ruimte om openbaar te parkeren. De ligging is aan een rustige doodlopende straat en op 100 
meter ligt het fraaie park Holthuizen. 




Bijzonderheden: 

• Speelse indeling met veel woonoppervlak

• Door de aangebrachte voorzieningen zoals 24 zonnepanelen, ledverlichting en de onlangs 
geïsoleerde vloer, zeer 

energiezuinig

• Gezellige gashaard in de woonkamer 

info



• Begane grond grotendeels vloerverwarming en zonwering aanwezig


• Schuifpui naar de speelse achtertuin, gelegen op het westen


• Alle slaapkamers voorzien van praktische inbouwkasten en horren


• Ligging aan de rand van het park Holthuizen 


• Vrij parkeren in de omgeving, maar ook 2 parkeerplaatsen op eigen terrein


• Onderhoud uitstekend verzorgd

bijzonderheden



Indeling bg

Entree, hal, toilet met fontein en voorzien van een bewegingssensor voor het licht. Werk/

studeerkamer rustig gelegen aan de voorzijde van de woning. Woonkeuken met oven, 

magnetron, koelkast, diepvries, 5-pits gaskookplaat, afzuigkap en vaatwasser. Praktische 

bijkeuken met aansluiting voor de wasmachine en handige inbouwkast voor de 

proviand. Via de bijkeuken is de inpandige berging bereikbaar. Sfeervol zitgedeelte met 

gashaard en schuifpui naar de tuin met rustgevende waterpartij.







Vaste trap naar de 1e verdieping: overloop, 5 slaapkamers waarvan 4 met wastafel en een 

deur naar een balkon en de 5e met een kastenwand over de volle breedte. Ruime 

badkamer met douche, ligbad, toilet en dubbele wastafel voorzien van een onderbouw.





Vlizotrap naar de ruim opgezette zolder waar ook de CV-ketel is gesitueerd.

1e en 2e verdieping











KENMERKEN
Type




Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming




Warm water

Isolatie




Glasvezel

Elektra




Zonnepanelen

Twee-onder-een kap woning met 
inpandige berging


1983

180 m²


84 m²

5


c.v.-ketel (2015), vloerverwarming 
gedeeltelijk


c.v.-ketel (2015) en elektrische boiler

dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 

dubbele beglazing (HR++)

Aanwezig


9 groepen met 3 aardlekschakelaars en 
overal led verlichting


24 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.


