
Wieken 7 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.wieken7.nl



Misschien wel het leukste plekje in Huissen, rustige ligging in een parkachtige omgeving waar niet 
alles dicht op elkaar gebouwd is. Een stukje Huissen waar ruimte overheerst. Deze tussenwoning heeft 
een vrijstaande stenen berging, veel leefruimte, onder architectuur aangelegde tuin op het 
zuidwesten. De woning ligt aan de voorzijde aan een pleintje waar alleen maar bestemmingsverkeer 
komt. De huidige eigenaren hadden plannen om de voorzijde uit te bouwen, zoals al bij meerdere 
woningen in deze straat is gebeurd. Er is een omgevingsvergunning voor deze uitbouw afgegeven en 
beschikbaar. De badkamer is enkele jaren geleden gemoderniseerd en voldoet aan alle eisen van deze 
tijd. Het is een genot hier te mogen wonen. Daarnaast is de prijs/kwaliteitverhouding een stuk 
gunstiger dan de nieuwbouwwijken. 

Bijzonderheden:

- Parkachtige omgeving waar een gevoel van ruimte overheerst

- Moderne luxe badkamer

- Op de 1e verdieping drie ruime slaapkamers

- Op de 2e Verdieping een voorzolder, vierde slaapkamer en de nodige bergruimte

- Ruime vrijstaande berging

info



Indeling

Begane grond: entree, hal met garderobe, toilet met fontein, tuingerichte woonkamer 

met massief houten eiken vloer, dichte keuken met koel/vriescombinatie, 

vaatwasmachine, inductie kookplaat en afzuigkap.







1e Verdieping: overloop, drie ruime slaapkamers, moderne luxe badkamer met 

vloerverwarming, ligbad, inloopdouche, toilet en wasmeubel.





2e Verdieping: voorzolder met aansluiting voor de wasapparatuur, ruime vierde 

slaapkamer en de nodige bergruimte.

1e en 2e verdieping











over ons
Ron Pieters Makelaardij is onderscheidend, net een beetje anders en eigentijds in haar 

manier van makelen. Kwaliteit en persoonlijk contact staat voorop bij dit 

makelaarskantoor gevestigd in het centrum van Huissen. Ron Pieters en Manouk 

Kloppenburg vinden het belangrijk om regelmatig goed contact te houden met de 

klanten. Ze zijn informeel benaderbaar, luisteren echt naar hun klanten en daardoor 

kunnen zij een uitstekend resultaat behalen bij het bemiddelen bij een verkoop of 

aankoop van een woning. Wij besteden veel aandacht en tijd aan u, dit vinden wij erg 

belangrijk in zo’n spannende periode.  Natuurlijk zijn de makelaars van het kantoor 

kritisch, deskundig en volledig gecertificeerd, waardoor u altijd een kwalitatief goed 

advies krijgt. Een eerlijk en duidelijk advies is waardevol bij het maken van zo’n 

ingrijpende beslissing als een huis (ver)kopen.


Eigentijds met verstand van zaken.



KENMERKEN
Type woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Ligging tuin

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

Isolatie

Electra




Glasvezelaansluiting

Website

Tussenwoning

1973


139 m²

195 m²


zuidwesten

8 m²


4

c.v.-ketel Remeha Calenta ca. 10 jaar 

oud

dakisolatie, dubbel glas, deels HR++


8 groepen met dubbele 
aardlekschakelaar


aanwezig

www.wieken7.nl
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info@ronpietersmakelaardij.nl • www.ronpietersmakelaardij.nl

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.


