
Parkdreef 6 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: 


www.parkdreef6.nl



Vrijstaande woning met veel privacy, gebouwd in opdracht van de huidige eigenaar in 1981 met 
dubbele garage. Een perceel van maar liefst 980 m2, een tuin rondom, en dat gelegen op een unieke 
locatie aan de rand van Huissen! Gewoon een fijn huis voor een gezin, waar je ook jouw eigen wensen 
nog kunt realiseren. Wie weet wel weer een praktijk aan huis, of je eigen atelier? Deze rustige locatie 
ligt goed bereikbaar nabij de voorzieningen van de stad, supermarkt, diverse scholen, 
sportvoorzieningen en uitvalswegen. 




Bijzonderheden

• De ideale woning voor mensen die op zoek zijn naar ruimte, rust, vrijheid en de mogelijkheid tot het 
uitoefenen van hun hobby of bedrijf aan huis

• Twee ruime garages, in spouw gebouwd

• Dubbele provisiekelder

• Oprit geschikt voor meerdere auto's

• Grotendeels dubbele beglazing i.c.m. HR++ beglazing

• Elektra uitgebreid en vernieuwd in 2015 

info



indeling bg

Ruime, lichte hal-/entree met toilet, de meterkast en de trapopgang naar boven en 

kelder. Via de hal toegang tot de L-vormige woonkamer met schuifpui naar de achtertuin 

en nog een extra (multifunctionele) kamer en suite. Bijna de gehele begane grond is 

voorzien van prachtige massief eiken houten vloer. De (gedateerde) woonkeuken 

beschikt over inbouwapparatuur en over voldoende bergruimte. Vanuit de keuken de 

doorgang naar bijkeuken, buiten, werk-/studeerruimte en centrale hal.









Eerste verdieping: langgerekte overloop die toegang biedt tot de maar liefst 4 

slaapkamers, ketel-/wasruimte en badkamer. Alle vier de slaapkamers zijn ruim van 

opzet. De badkamer heeft een bijzonder groot oppervlakte en is voorzien van een ligbad, 

twee wastafels, toilet en een douche. De ouderenslaapkamer geeft tevens toegang tot 

de badkamer. De gehele verdieping (m.u.v. de badkamer) is voorzien van een nette 

laminaat vloer. Via een vlizotrap bereik je de grote zolder.

1e en 2e verdieping










Het met bomen omheinde royale perceel heeft een logische indeling met enerzijds aan 

de voorzijde een bestraatte eigen oprit voor meerdere auto's en anderzijds een fraai 

ingerichte, overzichtelijke, voor-/zij tuin. In de achtertuin is het heerlijk vertoeven met 

volledige privacy. Altijd wel een schaduwplek of een plekje in de zon en uit de wind. 

Naast de woning zijn verder de dubbele garages te vinden.

buiten 





KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceelgrootte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water







Isolatie




Glasvezelaansluiting

1981

232 m²

980 m2


57 m²

4




via de c.v.-ketel: Nefit Ecomline HR uit 

2002

c.v.-ketel


dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en 
grotendeels dubbele beglazing


aanwezig

Ron Pieters Makelaardij
Tempelierstraat 2 • 6851 BL Huissen • T 026-3886683 • F 026-388 66 84


info@ronpietersmakelaardij.nl • www.ronpietersmakelaardij.nl

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.


