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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1972




Soort:


eengezinswoning




kamers:

4




Inhoud:

511 m³




Woonoppervlakte:


142 m²




Perceeloppervlakte:

346 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

-




Externe bergruimte:

33 m²




Verwarming:


hete lucht verwarming, open haard



Omschrijving
Op één van de mooiste plekjes in de wijk Grobbendock gelegen instapklare twee-onder-één
kapwoning met voor- en achtertuin (zuid), veranda, praktijkruimte alsmede een achtergelegen
garagebox. De woning ligt aan een autovrije straat/plein, 10 meter van het Grobbendonckpark
en nabij diverse voorzieningen. Het is hier heel rustig wonen met alle privacy. Het betreft een
woning uit de jaren '70 met een bijzonder vooruitstrevende architectuur. 




Bouwjaar: 1975

Oppervlakte percelen: 346m2 (328m2 en 18m2)

Inhoud woonhuis (excl. Bijgebouwen): 511m3

Woonoppervlakte: 142m2




INDELING




Begane grond: entree/hal met meterkast, kastenwand en toiletruimte. Vanuit de hal is de
woonkeuken en de woonkamer te bereiken. De woonkamer is afgescheiden middels een
moderne getinte glazen pui.

Sfeervolle en luxe woonkeuken van Italiaans design, gesitueerd aan de voorzijde van de woning.
De keuken bestaat uit twee delen; een achterwand met apparatuur: koelkast, vriezer (6 laden),
magnetron, koffiemachine en stoomoven. Schier-/kookeiland met inductie kookplaat en
afzuigkap. Alle apparatuur is van Miele (A-merk) en de keuken beschikt over extreem veel
bergruimte in de vorm van kasten en laden. Gezellige-, tuingerichte zitkamer met glazen
(schuif)puien waardoor er veel natuurlijk licht is. De begane grondvloer is voorzien van moderne
plavuizen. De verdieping is te bereiken middels een moderne- en stoere open trap.




Eerste verdieping: overloop met vide en toegang tot drie slaapkamers en de badkamer.
Slaapkamer aan de achterzijde met dakkapel en kastenwand. Slaapkamer zijkant en de
ouderslaapkamer aan de voorzijde. Waanzinnige badkamer, fraai betegeld en gestuukt,
inbouwspots en voorzien van een washoek, toilet, kastruimte, wastafelmeubel met dubbele
wastafel, een riante inloopdouche en ook nog een serieuze Finse sauna waar je met meerdere
personen in kan zitten en zelfs liggen. Een wellness! 




Tweede verdieping: bergzolder met opstelling heteluchtketel (2017) met koeling.




Tuin: fraai- onder architectuur aangelegde tuin met twee terrassen, zij-ingang, zijtuin, veranda,
achteringang en een goed uitgeruste berging met verwarming, water en elektra; thans in
gebruik als schoonheidssalon. De tuin biedt alle privacy en is gesitueerd op het zuiden.




Garage: garagebox gesitueerd aan achtergelegen parkeerterrein.






ALGEMEEN




• De woning is volledig voorzien van dubbele beglazing, muurisolatie en vloerisolatie




• Vooruitstrevende architectuur, fraaie uitstraling

• Woning wordt verwarmd d.m.v. luchtverwarming dus geen radiatoren

• Zeer goed onderhouden en luxe afwerking

• Rookkanaal aanwezig doch niet in gebruik

• Moderne verlichting met domotica

• Trendy automatisch zonnescherm over de volle breedte 

• Autovrij plantsoen en aan park gelegen














































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting 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

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


