
Louis Couperusdreef 
16-04 Goirle

GOIRLE
Louis Couperusdreef 16 04

Vraagprijs

€ 249.000,- k.k.

013 - 5 300 600 | info@marceldassenmakelaars.nl

www.marceldassenmakelaars.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1990




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

340 m³




Woonoppervlakte:


91 m²




Perceeloppervlakte:

162 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

-




Externe bergruimte:

-




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving
In rustige, ruim opgezette en zeer kindvriendelijke woonwijk "Groote Akkers” gelegen goed
onderhouden hoekwoning. Het betreft een heerlijke gebruiksklare gezinswoning en beschikt
onder andere over een gezellige lichte woonkamer, keuken in hoekopstelling met zicht op de
tuin, fijne slaapkamers, complete badkamer en een volwaardige zolderverdieping. Een fijne tuin
welke gunstig op de zon is gesitueerd. De Groote Akkers is een prettige woonwijk centraal
gelegen met scholen en speelgelegenheden op loopafstand, het centrum van Goirle alsmede de
uitvalswegen zijn nabij gelegen.




Bouwjaar: 1990

Oppervlakte perceel: 162 m²

Inhoud woonhuis: 340.25 m³

Woonoppervlakte: 91 m²




INDELING:




Begane grond: entree met lichte hal, toilet met fontein, garderobenis, meterkast en trapopgang.

De lichte woonkamer is voorzien van een mooie laminaatvloer en heeft een ruime provisiekast.
De moderne (open) keuken ligt aan de achterzijde en is geplaatst in hoekopstelling. De keuken
heeft een moderne inrichting en is voorzien van de volgende inbouwapparatuur:
vaatwasmachine, combioven, koel/vriescombinatie, keramische kookplaat, afzuigkap en
apothekerskast. Loopdeur naar de tuin.




Eerste verdieping: de overloop biedt toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. De
ouderslaapkamer is aan de achterzijde gelegen. Twee slaapkamers zijn voorzien van een
gedeelde dakkapel met een rolluik. Alle slaapkamers en de overloop zijn voorzien van een
laminaatvloer. De moderne badkamer is van alle gemakken voorzien, er is een ligbad, douche,
wastafelmeubel, designradiator en toilet.




Tweede verdieping: ruime zolderverdieping waar eenvoudig een vierde kamer te realiseren is. U
treft hier de opstelling van de CV-combiketel (Vaillant VHR 2010), tevens de aansluitingen ten
behoeve van de wasapparatuur en bergruimte achter de knieschotten. De kap is geïsoleerd en
voorzien van een Velux dakraam met verduistering.




Buiten: verzorgde voortuin. De achtertuin is gelegen op het westen en biedt veel privacy. In de
achtertuin treft u een terras, gazon en stenen berging welke is voorzien van elektra. De tuin
wordt ontsloten via een poort aan de zijkant. In de directe woonomgeving zijn er voldoende
speelgelegenheden: dichtbij het huis ligt een groot grasveld met veilige speeltoestellen, ook
voor kleine kinderen. De straat is rustig en ruim van opzet en er zijn meer dan voldoende
parkeerplaatsen.



Algemeen:




• Dak-, muur- en vloerisolatie alsmede geheel voorzien van dubbel glas

• Dak-, muur- en vloerisolatie alsmede geheel voorzien van dubbel glas




glas

• De woning is daadwerkelijk instapklaar!

• Bijzondere fijne ligging

• Woning is voorzien van veiligheidssloten

• Locatie is ideaal voor gezinnen met kinderen

• Zeer rustig gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving. Op loopafstand van scholen,
gunstig gelegen ten opzichte van het dorpshart, uitvalswegen, het centrum van Tilburg en
sportgelegenheden.



DE PLATTEGRONDEN VAN DEZE WONING VINDT U IN DE BROCHURE, DEZE KUNT U VRIJBLIJVEND
DOWNLOADEN.































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Mechanische ventilatie X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - via CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Schommel balk X

 

Lijst van zaken



Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


