
Toplocatie 
bij natuur

GOIRLE
Saelde 18

Vraagprijs

€ 595.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1996




Soort:


eengezinswoning




kamers:

7




Inhoud:

640 m³




Woonoppervlakte:


174 m²




Perceeloppervlakte:

497 m²




Overige inpandige ruimte:


12 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

30 m²




Externe bergruimte:


7 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving
Aan de voet van het natuurgebied gelegen goed onderhouden twee-onder-één kapwoning met
slaapkamer en badkamer op de begane grond (voorheen garage), serre en fraaie tuin met
zwembad. De woning is drempelloos en daardoor geschikt voor minder validen. Het is
daadwerkelijk 1 minuut lopen en u bevindt zich in een groots natuurgebied. Het centrum met al
haar voorzieningen is 3 minuten lopen en toch woont u hier in alle rust.




Bouwjaar: 1996

Oppervlakte perceel: 497 m2

Inhoud woonhuis: 640 m3

Woonoppervlakte: 174 m2 

Overige inpandige ruimte: 12 m2, gebouwgebonden buitenruimte (serre): 30 m2    




INDELING:




Begane grond: entree/hal met meterkast, garderobenis, toiletruimte, trapopgang en toegang tot
de slaapkamer en woonkamer. Ruime slaapkamer op de begane grond met eigen badkamer
voorzien van ligbad, douche en toilet. Voorheen was deze ruimte de garage, desgewenst
eenvoudig terug te brengen. Woonkamer met tuindeuren naar de serre en een ruime
provisiekast. Semi-open keuken met nette inrichting voorzien van combi-magnetron, koelkast,
kookplaat, vaatwasmachine en afzuigkap. Bijkeuken met loopdeur naar de tuin. De begane
grond is afgewerkt met een natuurstenen vloer.

Aluminium serre met inpandig toegang tot de berging voorzien van elektra en opstelling c.v.-
ketel t.b.v. het zwembad.




Eerste verdieping: overloop met inbouwkast (opstelling c.v.-combiketel) en toegang tot drie
slaapkamers en de badkamer. Twee slaapkamers aan de achterzijde waarvan één met
kastenwand en de ouderslaapkamer aan de voorzijde met loopdeur naar balkon. Nette
badkamer voorzien van ligbad, douchecabine, toilet, designradiator en wastafel in meubel. Deze
verdieping is afgewerkt met een houten vloer.




Tweede verdieping: middels vast trap te bereiken verdieping. Voorzolder met berging.
Zolderslaapkamer aan de voorzijde, eveneens met een berging.




Tuin: verzorgde voor- en achtertuin met houten berging, prieel, gazon, borders en rond
(verwarmd) zwembad.




Algemeen:




• Toplocatie nabij natuur en centrum

• Drempelloze woning daardoor geschikt voor minder validen

• Toekomst bestendige woning

• Garage mogelijk



































Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle
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