
Vrijstaand 
met garage 

GOIRLE
Hoogstraat 64

Vraagprijs

€ 469.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1955




Soort:


eengezinswoning




kamers:

6




Inhoud:

370 m³




Woonoppervlakte:


92 m²




Perceeloppervlakte:

435 m²




Overige inpandige ruimte:


14 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

9 m²




Externe bergruimte:


28 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving
Nabij het centrum gelegen en aan een rustige weg gelegen goed onderhouden vrijstaande
woning met oprit, afgesloten parkeerplaats (voor auto, caravan of camper), fraaie tuin, veranda
en grote garage met verdieping.




Bouwjaar: 1955

Oppervlakte perceel: 435 m2

Woonoppervlakte: 142 m2

Inhoud woonhuis: 370 m3




INDELING:




Begane grond: entree/hal met meterkast (vernieuwde groepenkast), toiletruimte en
trapopgang. Toegang tot de keuken en woonkamer. Dichte keuken met nette inrichting
bestaande uit twee keukenblokken voorzien van de navolgende inbouwapparatuur:
gaskookplaat, afzuigschouw, vaatwasmachine, koelkast en magnetron. Toegang tot de (droge)
geheel betegelde kelder. Loopdeur naar de tuin. Uitgebouwde-, tuingerichte woonkamer en-
suite met tuindeuren en diverse inbouwkasten.




1e Verdieping: overloop met toegang tot de badkamer, toiletruimte en drie slaapkamers. Twee
slaapkamers aan de achterzijde; één met loopdeur naar plat dak en één met vaste kast.
Ouderslaapkamer aan de voorzijde eveneens met een vaste kast. De badkamer is voorzien van
een inloopdouche en wastafel. 




2e Verdieping: vlizotrap naar de bergzolder (gehele lengte van de bestaande woning). Opstelling
c.v.-combiketel.




Tuin: keurige- en verzorgde tuin met terras, veranda, gazon, borders en een afgesloten
parkeerplaats achter de garage.




Garage: vrijstaand stenen garage (3.78 x 7.28), in spouw gebouwd en voorzien van verwarming,
water, elektra en een verdieping (bergzolder)




Algemeen:




- nagenoeg geheel voorzien van dubbele beglazing

- goed onderhouden

- mogelijkheid voor uitbouwen verdieping

- garage van maar liefst 27.5 m2 met een verdieping



















Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

trampoline X

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle
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