
Comfortabel 
gezinshuis!

GOIRLE
Putven 12

Vraagprijs

€ 269.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties










Bouwjaar:

1980




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

410 m³




Woonoppervlakte:


136 m²




Perceeloppervlakte:

136 m²




Externe bergruimte:


9 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving
In een kindvriendelijke woonomgeving met vrij uitzicht over groen, speeltuin en
parkeervoorzieningen tref je deze fijne gezinswoning met praktische berging en fijne zonrijke
achtertuin.



Deze keurige tussenwoning beschikt over comfortabele verblijfsruimtes waaronder een ruime
woonkamer en woonkeuken, vier prettige slaapkamers en modern ingerichte badkamer.




Naast de rustige ligging binnen de wijk "De Hellen” is de woning gunstig gesitueerd ten opzichte
van winkels, scholen, sportaccommodaties en uitvalswegen. 




Sfeer, ruimte en mogelijkheden ervaar je het beste tijdens een bezichtiging. Je bent dan ook van
harte welkom om hiervoor een afspraak te maken. Om alvast een idee te geven van de indeling,
onderstaand een korte omschrijving.




Begane grond:

Via de entree/hal met meterkast en garderoberuimte heb je toegang tot de L-vormige
woonkamer met grote raampartijen aan zowel voor- als achterzijde. Vanuit de woonkamer zijn
de achtergelegen woonkeuken en het tussenportaal met toiletruimte en trapopgang bereikbaar.
De keuken is ruim van opzet en beschikt over een recht interieur met de benodigde apparatuur.
Erg praktisch zijn de vaste kasten waarvan de kast onder de trap zeer ruim te noemen is. Vanuit
de keuken is de onderhoudsvriendelijke tuin te bereiken. De gehele begane grond is keurig
afgewerkt met onder meer een tegelvloer. 




Eerste verdieping: 

Vanaf de overloop zijn drie slaapkamers en een badkamer te bereiken. Zowel de slaapkamers als
de overloop zijn afgewerkt met een laminaatvloer. Een van de kamers beschikt over een
praktische vaste kastenwand. De badkamer is volledig betegeld en modern ingericht met een
inloopdouche, wastafelmeubel, wandcloset, een designradiator en aansluitingen ten behoeve
van de wasapparatuur. De raampartijen in de ruimte zorgen voor een natuurlijk lichtinval en
ventilatie.



Tweede verdieping:

Middels een vaste trap is deze ruime verdieping met voorzolder en vierde slaapkamer
bereikbaar. Op de voorzolder is de CV-installatie gesitueerd, is een eenvoudig keukenblok
voorzien en is er voldoende bergruimte aanwezig. De slaapkamer is ruim van opzet en beschikt
aan voor- en achterzijde over een Velux dakvenster en bergruimte achter het knieschot. 




Buiten:

De woning beschikt over een voor- en een zonrijke, onderhoudsvriendelijke achtertuin. Deze
privacy biedende achtertuin is geheel omheind, volledig bestraat en voorzien van een stenen
berging (v.v. elektra) en achterom. De buitenkraan en buitenverlichting maken het geheel
compleet.






Algemeen:

• Energielabel D, geldig tot 05-11-2028

• De woning beschikt over houten kozijnen waarin deels dubbele beglazing

• Verwarming middels een CV-combiketel, merk Nefit Ecomline HR, bouwjaar ca. 1997

• Ter plaatse van de begane grond zijn aan de achterzijde van de woning rolluiken voorzien en
aan de voorzijde zijn screens aanwezig. 

• Unit mechanische ventilatie dateert van 2020.

































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kast op zolderkamer en op middelste slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) 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

Mechanische ventilatie X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

2 zits kunststof bankje X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


