
Wapenschouw 18 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.wapenschouw18.nl



Een heel fijn rustig plekje aan de rand van Huissen met blijvend vrij uitzicht op een agrarisch gebied 
dat grenst aan het natuurproject “Lingezegen”. Bij het invallen van de duisternis of het opkomen van 
de zon zie je regelmatig reeën, vossen of hazen spelen. Door het gebruiken van een mooie steen en 
afwijkende bouw heeft deze vrijstaande woning een bijzondere uitstraling. De achterzijde is over de 
volle breedte circa 3 meter uitgebouwd waardoor er een riante tuingerichte leefruimte is gecreëerd. 
Naast 2 parkeerplaatsen op eigen terrein is de van binnenuit bereikbare garage een fijne luxe. De riante 
zolder boven de garage is voor iedereen de plek die meestal gemist wordt om je spullen op te bergen. 
De woning is altijd met liefde bewoond wat terug te zien is in het onderhoud en de uitstraling.

Bijzonderheden:

- blijvend vrij uitzicht aan de tuinzijde

- rustige ligging aan autoluw straatje

- buitenzijde geschilderd in 2020

- de woning grotendeels voorzien van rolluiken en een alarminstallatie

- de begane grond is voorzien van een licht eiken lamelparketvloer

- tuin is gelegen op het zuiden, ideaal voor zonnepanelen

info





Begane grond

Entree, hal met garderobe en toegang naar de inpandige garage. Toilet met fontein en 

urinoir. Half open keuken met 6-pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, vriezer, 

koelkast, combimagnetron en oven met pyrolysefunctie. Uitgebouwde woonkamer 

voorzien van licht eiken lamelparket en openslaande deuren naar de vrij liggende tuin 

met overdekte zithoek.





1e verdieping: overloop met bergkast, 2 slaapkamers (oorspronkelijk 3 wat eenvoudig 

weer te realiseren is), waarvan 1 met een riante inloopkast. Badkamer met 2 wastafels, 

ruime inloopdouche, toilet en ligbad. 


2e verdieping: voorzolder met dakraam, veel bergruimte en aansluiting voor de 

wasapparatuur. Ruime slaapkamer met dakraam.

1e en 2e verdieping







Buiten en omgeving

In de tuin een patio waar je heerlijk overdekt kunt zitten en een ruime tuinkast voor het 

opslaan van je tuinspulletjes. De woning is gelegen in een geliefd, ruim opgezet 

gedeelte van de woonwijk “Loovelden”. De nodige voorzieningen zoals scholen, winkels 

en openbaar vervoer zijn op loopafstand gelegen. De uitvalswegen naar alle 

windrichtingen zijn gemakkelijk bereikbaar. Huissen zelf is een oud stadje met veel 

tradities waar altijd wat te beleven is. 
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3, eenvoudig weer 4 van te maken

c.v.-ketel combi, type AWB HR, bouwjaar 

2006

c.v.-ketel, elektrische boiler eigendom


via de c.v.-ketel en keukenboiler




volledig geisoleerd

aanwezig


9 groepen met 3 aardlekschakelaars
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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.


