
Stoeterij 11 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.stoeterij11.nl



Heerlijk wonen in appartementencomplex De Meerkoet! Dit tweekamerappartement is gelegen op de 
begane grond van een aangenaam appartementencomplex dichtbij het centrum van Huissen. Het 
beschikt over een zonneterras (zuidwesten) en een eigen inpandige berging. Het appartement is ruim 
opgezet en daarmee dus geschikt voor jong en oud. De Stoeterij is gelegen in de wijk Binnenveld ll in 
Huissen; het is prettig wonen hier, de wijk is ruimer opgezet en kinderen kunnen onbezorgd op straat 
spelen. Geniet van het centrum met al zijn winkels, restaurants en gezellige terrassen dat op een paar 
minuten lopen verwijderd is van dit appartement. Openbaar parkeren voor de deur en binnenkomen 
kan tevens via de terrasdeuren; ideaal voor de boodschappen. 




Bijzonderheden:

- Gelegen op de begane grond

- Geschikt voor jong en oud

- Het appartement is volledig geïsoleerd en beschikt over energielabel A

- Badkamer vernieuwd in 2016

- Mechanische ventilatie reeds vernieuwd

info





Afgesloten entree met videofoon, hal met brievenbussen, lift, trapopgang en de toegang 

naar de bergingen. Treed het appartement binnen via de zeer ruime hal met een 

afgesloten meterkast.  Sfeervolle, lichte en royale woonkamer voorzien van een 

laminaatvloer en dubbele deuren met toegang tot het fraaie zonneterras. 

Indeling





Indeling

Open keuken, uitgevoerd in het wit met een hoogwaardig natuurstenen werkblad en 

diverse inbouwapparatuur (o.a. een vaatwasser, afzuigkap, oven en koelkast). Vanuit de 

hal zijn verder de ruime slaapkamer te bereiken, separaat toilet en de vernieuwde 

badkamer met douche, wastafel, wastafelmeubel, radiator en MV en een aparte 

bergruimte met de aansluiting voor de wasapparatuur en opstalplaats voor de CV ketel.











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
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Terras

Berging

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water




Isolatie

Glasvezelaansluiting

Energielabel

Bijdrage VvE
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€110,- per maand
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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.


