
Instapklaar 
gezinshuis!

GOIRLE
Van Malsenstraat 38

Vraagprijs

€ 325.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties








Bouwjaar:

1958




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

circa 340 m³




Woonoppervlakte:


circa 102 m²




Perceeloppervlakte:

154 m²




Externe bergruimte:


circa 13 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving
Heerlijk wonen in een rustige, kindvriendelijke woonomgeving? Deze twee onder een kap maakt
het jou mogelijk! 




De woning is instapklaar en beschikt over fijne leefruimtes waaronder een sfeervolle lichte
woonkamer, een moderne keuken, drie slaapkamers, een praktische badkamer en een werk/
hobbyruimte. De ruime voor- en onderhoudsvriendelijke achtertuin met stenen berging en
overkapping/carport maakt het geheel compleet. 




Binnen is de woning gezellig ingericht en keurig onderhouden, aan de buitenzijde is de woning
met het oog op energiezuinigheid optimaal afgewerkt. Zo zijn recentelijk (2020) de gevels
schoongespoten, opgevoegd en geïmpregneerd, is het pannendak inclusief het houtwerk en
isolatie vernieuwd, is spouwisolatie voorzien, zijn 12 zonnepanelen geplaatst en zijn in de loop
van de jaren (2002, 2006 en 2012) de kozijnen vervangen door kunststof exemplaren waarin
dubbele beglazing. Ook het dak van de berging is in 2020 vernieuwd. 




Verder is ook de locatie ideaal te noemen. Vanuit de woning zijn de winkels, scholen en
sportaccommodaties, maar ook het centrum en de uitvalswegen snel en eenvoudig te bereiken. 




Heb je interesse? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging. Alleen dan proef je de juiste
sfeer en krijg je de juiste indruk van de ruimtes en mogelijkheden. Om je alvast een idee van de
indeling te geven, onderstaand een korte omschrijving.




Indeling




Begane grond: vanuit de entree/hal met meterkast, volledig betegelde toiletruimte (v.v.
wandcloset en natuurlijke ventilatie) en trapopgang heb je toegang tot de keuken met
aangrenzend de woonkamer. De keuken, ingericht met een modern interieur, beschikt over een
deur naar de achtertuin. Het keukeninterieur is in 2017 in een rechte opstelling geplaatst en is
voorzien van voldoende bergruimte en als (inbouw)apparatuur een 5-pits gasfornuis met oven
van het merk La Germania, een rvs afzuigkap, een plintboiler, een vaatwasser en een losstaande
Smeg koelkast. De woonkamer is voorzien van grote raampartijen aan zowel voor- als
achterzijde. Hierdoor beschikt de kamer over een zeer prettig lichtinval. Het raam aan de
tuinzijde is voorzien van een screen. De volledige begane grond beschikt over een keurige
tegelvloer, spuitwerk wanden en schuurwerk dan wel stucwerk plafonds.




Eerste verdieping: Vanaf de overloop zijn twee fijne slaapkamers, een praktische hobby-/
werkruimte, de badkamer en een separate toiletruimte toegankelijk. De slaapkamers en de
hobby-/werkruimte zijn afgewerkt met een keurige laminaatvloer. De slaapkamer aan de
achterzijde beschikt over een elektrisch bedienbaar rolluik. Ter plaatse van de overloop is
vloerbedekking voorzien. De geheel betegelde badkamer is functioneel en voorzien van een
inloopdouche en wastafel in meubel. Een kleine raampartij zorgt voor een natuurlijke lichtinval
en ventilatie. De separate toiletruimte beschikt over een Sanibroyeur toilet en een fonteintje. 







Tweede verdieping: Middels een vaste trap is de voorzolder met aangrenzende derde
slaapkamer bereikbaar. Ter plaatse van de voorzolder staat de CV-ketel opgesteld en is
bergruimte voorzien. De slaapkamer is ruim van opzet en beschikt over een dakkapel met
draai-/kiepraam. Zowel de voorzolder als de slaapkamer is voorzien van een nette
laminaatvloer.



Buiten: Vanaf de eigen oprit met mogelijkheid voor het plaatsen van meerdere auto's is de
geheel omheinde voortuin met diverse planten /struiken, gazon en looppad naar de voordeur
toegankelijk, als ook de afsluitbare carport / overkapping. De geheel omsloten achtertuin is
onderhoudsvriendelijk aangelegd en voorzien van een stenen berging waarin de aansluitingen
voor de wasapparatuur. 




Algemeen:

- Keuken dateert van 2017, toiletruimte verdieping van 2019;

- Meterkast vernieuwd in 2010; voorzien van 8 groepen, aardlekschakelaars en slimme meter;

- Verwarming middels een CV-combiketel, merk Remeha Tzerra, bouwjaar ca. 2014;

- Zonnepanelen geplaatst in 2020;

- De woning beschikt over spouw- en kapisolatie, beiden recentelijk aangebracht dan wel
vernieuwd. Tevens is de vloer voorzien van isolatie, daterend van 2002.

- Kunststof kozijnen aanwezig waarin isolerende beglazing; begane grond 2002, eerste
verdieping 2006 en zolder 2012;

- Dak stenen berging vernieuwd in 2020;

- Pannen dak inclusief houtwerk en isolatie vernieuwd in 2020;

- Gevels recent schoon gespoten, opgevoegd en geïmpregneerd;

- Aan achterzijde voorzien van een screen (begane grond) en een elektrisch bedienbaar rolluik
(eerste verdieping).







































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

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


