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Wonen in de geliefde wijk De Hofmeesterij. 




Deze sfeervolle woning is kortgeleden nog volledig gemoderniseerd, met een fijne luxe woonkeuken, 
maar liefst 4 slaapkamers en een besloten, zonnige tuin met berging en gezellige overkapping. Dat is 
toch prettig thuiskomen? Regel die verhuiswagen maar alvast want deze woning wil je zo betrekken!




Bijzonderheden:

•	Bouwjaar 1993

•	Optimaal geïsoleerd

•	Energielabel B

•	Keuken vernieuwd eind 2019

•	Licht eikenhouten plankenvloer op de begane grond

•	Volledig gestukt in 2019

•	Al het schilderwerk binnen en buiten in 2019 verricht

•	Verrassend is ook de zeer ruime en lichte zolderverdieping met mogelijkheid tot een 4e slaapkamer

info



Indeling

Je betreedt de woning en komt binnen in de ruime hal met meterkast, toiletruimte met 

zwevend toilet en fonteintje. Op de gehele begane grond ligt een tijdloze licht 

eikenhouten vloer, uitgevoerd in gerookte brede planken.  In de sfeervolle woon- en 

eetkamer ervaar je direct de prettige lichtinval en de leuke verbinding met de tuin. De 

keuken is in wit uitgevoerd met composiet werkblad. Voorzien van inbouwapparatuur: 

Bora kookplaat met integrated afzuiging, een combi oven magnetron.












Via de trapopgang bereik je de lichte overloop die toegang geeft tot 3 slaapkamers, 

badkamer en de trapopgang naar de tweede verdieping. Op de overloop en alle 

slaapkamers ligt een mooie laminaatvloer.  De badkamer is verzorgd en stijlvol met fraaie 

mozaïektegels rond het bad met douche, een hangtoilet, designradiator, brede kraan, 

mechanische ventilatie en vloerverwarming.

Eerste verdieping










De bovenste verdieping bestaat uit 2 gedeelten: de praktische was- en ketelruimte  en 

vervolgens de 4e slaapkamer met gevelramen en opbergruimte achter de knieschotten. 

Op deze verdieping is dezelfde laminaatvloer gelegd als op de eerste verdieping. 

Tweede verdieping





KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water




Isolatie

Glasvezelaansluiting




Woningwebsite voor 
meer informatie, zoals 
de lijst van zaken en 
vragenlijst:

1993

102 m²


75 m²

7 m²


4




middels de c.v.-ketel: Vaillant HR uit 
2007


dubbel glas en volledig geisoleerd

aanwezig
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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.


