
Black Alicante 60 Huissen

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.blackalicante60.nl



Voor Huissen bijzonder, een bovenwoning met ruim balkon over de volle breedte waar het heerlijk 
genieten is van de avondzon. Op de begane grond een berging voor de fietsen en opbergen van 
diverse spulletjes. De leefruimte is L-vormig, in de ene poot de woonkeuken en de andere poot het 
zitgedeelte. Op de verdieping nu één zeer ruime slaapkamer waar dit oorspronkelijk er twee zijn, dit is 
weer eenvoudig te realiseren. De badkamer is voorzien van alle gemakken zowel een ligbad als 
inloopdouche. De extra was/stookruimte op de verdieping is ook heel praktisch. De bovenwoning is 
ruim opgezet en geschikt voor zowel jong als oud, alleen of met z'n tweeën. 




- Gelegen in een geliefde omgeving

- Bouwjaar 2003

- Geschikt voor diverse doelgroepen

- De woning is volledig geïsoleerd

- Balkon op het westen van ca. 12 m2

- Badkamer met ligbad en inloopdouche

- Bushalte op loopafstand

info





1e woonlaag

Entree, hal met meterkast, trap naar de bovenwoning. Begane grond: Ruime overloop 

met garderobe, hangend toilet met fontein, badkamer met ligbad, inloopdouche en 

dubbele wastafel. L-vormige woonkamer met moderne open woonkeuken met 

inbouwapparatuur zoals vaatwasser, combimagnetron, keramische kookplaat en 

afzuigkap. Vanuit de woonkeuken heb je vanuit twee deuren toegang tot het ruime 

balkon.











Overloop, toegang tot zeer ruime slaapkamer, deze is gemakkelijk te splitsen in twee 

ruimtes. En een aparte was- en bergruimte. 





De berging bevindt zich op de begane grond. 

2e woonlaag







KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

Isolatie

Glasvezelaansluiting

Isolatie

Bijdrage VvE

2003

107 m²


12 m²

8 m²


1, gemakkelijk te splitsen in 2




via de c.v.-ketel, Intergas HR, bouwjaar 
2014


aanwezig

volledig geisoleerd

€30,00 per maand

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.


