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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1983




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

365 m³




Woonoppervlakte:


117 m²




Perceeloppervlakte:

151 m²







Externe bergruimte:

8 m²




Verwarming:


c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk



Omschrijving
Een heerlijke gezinswoning met een sfeervolle tuin gelegen op een prettige, kindvriendelijke
locatie.... Ben jij hier naar op zoek? Lees dan zeker even verder!




Aan de rand van woonwijk De Hellen is deze goed onderhouden tussenwoning gesitueerd. Met
scholen en speelvoorzieningen nabij en op korte afstand van winkels en uitvalswegen is deze
woning zeer centraal en overal dichtbij gelegen. Verder is er zowel voor als achter de woning
voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 




Deze fijne woning kent een prettige indeling en biedt voldoende ruimte om een gezin te kunnen
huisvesten. Naast de comfortabele woonkamer met open keuken beschikt de woning over vier
fijne slaapkamers en een moderne badkamer. De achtertuin met berging en achterom is op het
zuiden gesitueerd en is zeer sfeervol en kindvriendelijk aangelegd. 




Wil je graag sfeer komen proeven? Dat kan! Je bent van harte welkom om een afspraak te
maken voor een bezichtiging. Om alvast een idee van de indeling te geven, onderstaand een
korte omschrijving hiervan.






Indeling




Begane grond:

Vanuit de entree/hal met meterkast, deels betegelde toiletruimte (v.v. wandcloset en
fonteintje) en trapopgang waaronder een handige trapkast loop je de woonkamer in. Een
sfeervolle ruimte met aan de voorzijde het zitgedeelte en aan de achterzijde het eetgedeelte
met daaraan grenzend de open keuken en de buitendeur richting de achtertuin. Het geheel
beschikt over een fraaie –doorlopende – tegelvloer, stucwerk wandafwerking en een
schuurwerk plafond. De keuken is voorzien van een L-vormig opgesteld interieur bestaande uit
diverse boven- en onderkastjes, een natuurstenen werkblad en als inbouwapparatuur een
combi-oven, vaatwasser, koelkast en een 5-pits gasfornuis waarboven een
vlakschermafzuigkap. Een leuk detail aan de zijde van de woonkamer is het krijtbord tegen de
gehele keukenwand waardoor kinderen hun mooiste creaties in het groot kunnen laten zien......

 




Eerste verdieping:

Via de overloop heb je toegang tot de drie fijne slaapkamers en de moderne badkamer. De
slaapkamers, waarvan er twee aan de achterzijde zijn gesitueerd, zijn allen afgewerkt met een
laminaatvloer en spuitwerk wand- en plafond afwerking. Ook de overloop kent eenzelfde
afwerking als de slaapkamers. De badkamer is volledig betegeld en kent een praktische indeling
waarbij de ruimte is ingericht met een inloopdouche met thermostaatkraan, een dubbel
wastafelmeubel, een ligbad en een wandcloset. Daar waar de vloerverwarming en
designradiator zorgen voor verwarming van de ruimte, zorgen de mechanische ventilatie en het
klepraampje ter plaatse voor ventilatie. 











Tweede verdieping:

Middels een vaste trap bereik je de voorzolder. Hier zijn, naast de aanwezige bergruimte, de
opstelling van de CV-ketel, de mechanische ventilatie unit en de aansluitingen voor de
wasapparatuur gesitueerd. De voorzolder geeft toegang tot de vierde slaapkamer. Een fijne,
lichte kamer voorzien van een laminaatvloer, een groot dakraam en bergruimte achter de
knieschotten.





Buiten




De woning is voorzien van een voor- en achtertuin. De achtertuin biedt zeer veel privacy en is
kindvriendelijk en sfeervol aangelegd. De tuin is geheel omheind en heeft aan de achterzijde
geen directe achterburen, maar beschikt ter plaatse over een plein met parkeervoorzieningen.
Aan de woning grenst een gezellig, geheel betegeld terras met elektrisch bedienbaar
zonnescherm. Afgeschermd met een vaste plantenbak en met een niveauverschil is het
achterste gedeelte van de tuin bereikbaar. Hier is kunstgras gelegen en betreft een heerlijk
plekje voor de kinderen om te spelen. Vanuit hier zijn de stenen berging met aangrenzende
tweede berging en de achterom toegankelijk. De buitenverlichting, buitenkraan en elektra
maken het geheel compleet. 






Algemeen




- Bouwjaar 1983

- Perceeloppervlak 151m²

- Woonoppervlak circa 117m²

- Inhoud circa 365m³

- Externe bergruimte circa 8m²

- Verwarming middels een CV-HR-combiketel, merk Nefit Smartline HRC 24/CW4, bwjr ca. 2002;

- Vloerverwarming ter plaatse van de badkamer;

- De woning is volledig geïsoleerd en beschikt over houten kozijnen waarin dubbele beglazing;

- Heerlijke gezinswoning op centrale, kindvriendelijke locatie.

- Aanvaarding in overleg.





























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten 1e / 2e verdieping X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Zonwering buiten X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders 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

Speelhuisje X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Tuinslang en houder X

 

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


