
Nette starte
rswoning

TILBURG
Weefmeesterstraat 14

Vraagprijs

€ 187.500,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1954




Soort:


eengezinswoning




kamers:

4




Inhoud:

269 m³




Woonoppervlakte:


73 m²




Perceeloppervlakte:

134 m²




Overige inpandige ruimte:


7 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

11 m²




Externe bergruimte:


16 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving
Keurig nette, gemoderniseerde en sfeervol afgewerkte woning met diepe zonnige achtertuin 

(gelegen op het westen). Centrale ligging in de wijk 'de Hasselt' nabij de Ringbanen. Het betreft
hier een rustige en kindvriendelijke woonomgeving nabij het Textielplein en de Ringbaan Noord.
In de nabije omgeving treft men de nodige winkelfaciliteiten en er is voldoende
parkeergelegenheid. Op steenworp afstand ligt het gezellige stadshart van Tilburg met zijn
sfeervolle terrassen, winkels, eetcafés en uitgaansmogelijkheden.




Bouwjaar: 1954

Oppervlakte perceel: 134 m2

Woonoppervlakte: 73 m2

Inhoud woonhuis: 269 m3




INDELING




Begane grond: 

Entree/gang met toiletruimte en trapopgang. Woonkamer in L-vorm met moderne plavuizen
vloer. Open keuken met keurige inrichting voorzien van inbouwapparatuur en provisiekast.
Aansluitend de bijkeuken met kastruimte en loopdeur naar de tuin. Badkamer begane grond met
een ligbad (v.v. douchescherm) en wastafel.




Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot drie slaapkamers en de tweede badkamer. Moderne badkamer
voorzien van wastafelmeubel en inloopdouche.




Tweede verdieping: 

Middels vlizotrap te bereiken vliering met opstelling c.v.-combiketel.




Tuin: grote tuin, gesitueerd op het oosten voorzien van een serre, sierbestrating, brede
achterpoort en twee bergingen.




Algemeen

• Houten kozijnen, nagenoeg geheel voorzien van dubbele beglazing

• Combiketel Remeha Avanta 2017

• Muurisolatie

• Buiten schilderwerk gedaan medio 2019



























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast X

 - Bovenkasten bijkeuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires

 - Messenhouder incl. Messen X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Speelhuis X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Koelkast buiten X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Overig - Contracten

CV/geiser/boiler Ja

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


