
Aak 3 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.Aak3.nl



Een vriendelijke en rustige locatie, gelegen in een ruim opgezette wijk met veel groen en op 
loopafstand van winkels, scholen en het openbaar vervoer, kortom een heerlijke plek om te wonen. De 
woning met aangebouwde berging heeft een speelse indeling en is zeker niet standaard. De 
woonkamer is voorzien van een lamelparketvloer en via een schuifpui kom je in de gezellige tuin. Op 
de begane grond is ook een werk/studeerkamer die eventueel ook dienst kan doen als slaapkamer. De 
woning heeft 3 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen. De badkamer is recent gemoderniseerd en 
voldoet aan alle eisen. De huidige bewoners hebben veel aandacht geschonken aan het onderhoud 
en de isolatie van de woning en hebben in 2020 nog 10 zonnepanelen geplaatst. 




Bijzonderheden:

• Parkachtige omgeving waar een gevoel van ruimte overheerst

• Moderne luxe badkamer

• In 2020 zijn er 10 zonnepanelen geplaatst

• Speelse indeling met mogelijkheid tot slaapkamer op de begane grond

• Aangebouwde berging, carport en parkeren op eigen terrein


info



begane grond

Entree, gang met garderobe, toilet met fontein, tuingerichte woonkamer, ramen over 

bijna de hele breedte, met lamelparketvloer, praktische voorraadkast en schuifpui naar 

de tuin. Half open keuken voorzien van vaatwasser, keramische kookplaat, oven en 

afzuigkap. Werk/studeerkamer ook te gebruiken als slaapkamer. 









1e Verdieping: overloop, bergruimte achter schotten, twee ruime slaapkamers, waarvan 1 

met balkon, moderne badkamer met inloopdouche, toilet, dubbele wastafel en 

mechanische ventilatie. Mogelijkheid om uit te bouwen voor een extra slaapkamer.





2e Verdieping: vaste trap naar de zolderkamer, met veel glas en de nodige bergruimte.

1e en 2e verdieping











KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Achtertuin ca.

Aangebouwde schuur

Aantal slaapkamers

Verwarming

Warm water

Isolatie




Woningwebsite

1977

124 m²


60 m²

8 m²


3

via de c.v.-ketel:  Remeha HR uit 2018


via de c.v.-ketel en boiler

dakisolatie, muurisolatie en HR++ 

beglazing
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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.


