
Achterse Weide 54 Westervoort

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.achterseweide54.nl



Rustige ligging met vrij uitzicht en prima onderhouden: zo kan deze sfeervolle tussenwoning met 
fraaie tuin en vrijstaande stenen schuur in het kort worden samengevat. De woning staat op een 
perceel van 148 m2 in een rustige kindvriendelijke woonwijk aan de rand van Westervoort. De woning 
wordt met liefde en zorg bewoond wat direct herkenbaar is als je binnenkomt. Vanuit de woonkamer 
is er vrij uitzicht over het buitengebied en de keuken grenst aan de prima onderhouden tuin. Op de 
verdieping 3 slaapkamers en luxe badkamer. Met een vaste trap kom je op de zolderverdieping die 
uitermate geschikt is voor een extra kamer. De bijzonderheden:




- Vrij uitzicht aan de voorzijde

- Onderhoud uitstekend bijgehouden

- Nette open keuken en luxe badkamer

- Fraai aangelegde en verzorgde tuin

- 10 zonnepanelen op het zuidwesten

- 3 slaapkamers met mogelijkheid voor een 4e

info



indeling

Begane grond: 


Entree/hal met meterkast, woonkamer met massief eiken vloer en houtkachel. Nette 

open keuken met vaatwasser, diepvries, koelkast, magnetronoven, magnetron, 

keramische kookplaat en afzuigkap. De keuken is voorzien van elektrische 

vloerverwarming.









Eerste verdieping: de overloop met bergkast, 3 slaapkamers, luxe badkamer met urinoir, 

toilet, inloopdouche en dubbele wastafel. 


Tweede verdieping: vaste trap naar de zolderverdieping met 2 dakramen en aansluiting 

voor de wasapparatuur. Eenvoudig om op deze verdieping een 4e slaapkamer te 

realiseren.

Indeling











KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming

Warm water




Isolatie

Zonnepanelen

Website

1985

111 m²


55 m²

8 m²


3

stadsverwarming, vloerverwarming 

gedeeltelijk

via de stadsverwarming

dakisolatie, dubbel glas


10 stuks

www.achterseweide54.nl
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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.


