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Bekijk de unieke website van deze woning: www.Mast5 b.nl



Een starters appartement mét garage en balkon op het westen! Gelegen op een prima locatie in de 
wijk "De Zilverkamp”. Dichtbij de vele voorzieningen die Huissen te bieden heeft. Speelse en praktische 
indeling, een ruime woonkamer die toegang biedt tot het balkon en een open keuken. Met 
winkelcentrum "Zilverkamp”, het park met waterpartijen, bushalte, basisscholen en het sfeervolle 
centrum van het stadje Huissen op korte afstand. De steden Nijmegen en Arnhem zijn in 10-20 
minuten te bereiken. 




Bijzonderheden:

• Badkamer reeds volledig vernieuwd

• Ingebouwde airco in de woonkamer

• Dakterras van 10 m2

• Gedeeltelijk kunststof kozijnen volledig dubbele beglazing

• Onlangs elektrische rolluiken geplaatst slaapkamer

• Gunstige ligging nabij stadskern

• Parkeren voor de deur of natuurlijk in de garage


info





indeling

Binnenkomst in de hal met cv-kast, meterkast, nis voor de garderobekast en de toegang 

tot de badkamer, woonkamer en slaapkamer. De woonkamer met airco is voorzien van 

een laminaatvloer en biedt toegang tot het zonnige dakterras. De beglazing is onlangs 

vernieuwd en is nu uitgevoerd in dubbel glas met zonwerende coating (70/40) coating. 

De open keuken is uitgevoerd in een zwarte kleur, met oven, ontbijtbar, diverse Bosch 

apparatuur (4-pits gasfornuis & vaatwasser) en een inbouwkoelkast met aparte vriezer. 





De badkamer is onlangs nog volledig vernieuwd, bekleed met onderhoudsvriendelijke 

Fibo Trespo wandpanelen, inloopdouche, wastafel met meubel, mechanische afzuiging, 

toilet en aansluiting voor de was apparatuur.Het appartement beschikt over 1 

slaapkamer waar de kozijnen geheel zijn vernieuwd (kunststof) en onlangs elektrische 

rolluiken zijn geplaatst. De garage (16 m2) bevindt zich op de begane grond aan de 

voorzijde van het complex en is voorzien van elektriciteit. 

indeling
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aanwezig


6 groepen en 2 aardlekschakelaars

€107,66 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.


