
2/1 Kap met 
garage 2xP

GOIRLE
Kennedylaan 63

Vraagprijs

€ 449.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1973




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

518 m³




Woonoppervlakte:


147 m²




Perceeloppervlakte:

287 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

16 m²




Externe bergruimte:


20 m²




Verwarming:

c.v.-ketel, open haard



Omschrijving
In de wijk Grobbendonck gelegen twee-onder-één kapwoning met ruime tuin en vrijstaand
stenen garage. Kenmerkend voor deze tweekapper is dat deze daadwerkelijk aan één kant vrij
ligt. Optimale privacy derhalve. De woning verkeert in een goede staat van onderhoud en biedt
naast genoeg leefruimte ook een fantastisch uitzicht over de statige Kennedylaan met al haar
groene plantsoenen. Voor de garage is plaats voor het parkeren van twee auto's.




Bouwjaar: 1973

Oppervlakte perceel: 287m2

Woonoppervlakte: 147m2 (exclusief 16m2 gebouwgebonden buitenruimte)

Inhoud woonhuis: 518m3






INDELING




Begane grond: entree/hal met trapopgang, meterkast en toegang tot de keuken en
woonkamer. Dichte woonkeuken met nette keukeninrichting voorzien van kookplaat, afzuigkap,
koelkast en combimagnetron. Bijkeuken met aansluitmogelijkheid ten behoeve van de
wasapparatuur. Loopdeur naar de tuin. L-vormige woonkamer met veel lichtinval, ruim uitzicht,
inbouw gashaard en een loopdeur naar de tuin. De woonkamervloer is voorzien van moderne
plavuizen.



1e Verdieping: overloop met toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. Twee slaapkamers
aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Keurige badkamer voorzien van wastafelmeubel,
ligbad, toilet en douchecabine. Vanuit de badkamer is middels een loopdeur het grote dakterras
te bereiken. De slaapkamers en de overloop zijn voorzien van een laminaat vloerafwerking.




2e Verdieping: middels vaste trap te bereiken volwaardige zolderverdieping. Voorzolder met
aansluitmogelijkheid ten behoeve van de wasapparatuur en een berging met opstelling c.v.-
combiketel (Nefit HR Combi 2015). Zolderkamer met dakkapel. Grote zolderberging. Het is
mogelijk op deze verdieping een tweede kamer te realiseren.




Tuin: verzorgde tuin, gesitueerd op het Oosten en ca. 12 meter diep en 11 meter breed. De tuin
biedt veel privacy.




Garage: vrijstaand stenen garage voorzien van elektra en elektrische- op afstand te bedienen
garagedeur. Voor de garage is voldoende ruimte voor het parkeren van twee auto's.




ALGEMEEN:




- Muurisolatie en gedeeltelijk dubbele beglazing

- Fantastisch vrij uitzicht aan de voorzijde

- Mogelijkheid voor vijf slaapkamers





































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - De 6 witte kasten blijven achter X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - Zonweringen blijven achter 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

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Zonwering buiten X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


