
Instapklaar 
voor starter

TILBURG
Weefmeesterstraat 7

Vraagprijs

€ 269.000,- k.k.

013 - 5 300 600 | info@marceldassenmakelaars.nl

www.marceldassenmakelaars.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1953




Soort:


eengezinswoning




kamers:

4




Inhoud:

289 m³




Woonoppervlakte:


73 m²




Perceeloppervlakte:

144 m²




Overige inpandige ruimte:


8 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

-




Externe bergruimte:

7 m²




Verwarming:


c.v.-ketel



Omschrijving
Keurig nette, onlangs volledig gerenoveerde-, gemoderniseerde- en sfeervol afgewerkte
woning met diepe zonnige achtertuin (gelegen op het westen). Centrale ligging in de wijk 'de
Hasselt' nabij de Ringbanen. Het betreft hier een rustige en kindvriendelijke woonomgeving nabij
het Textielplein en de Ringbaan Noord. In de nabije omgeving treft men de nodige
winkelfaciliteiten en er is voldoende parkeergelegenheid. Op steenworp afstand ligt het
gezellige stadshart van Tilburg met zijn sfeervolle terrassen, winkels, eetcafés en
uitgaansmogelijkheden.



Bouwjaar: 1954

Oppervlakte perceel: 144m2

Inhoud woonhuis: 289m3

Woonoppervlakte: 73m2




INDELING




Begane grond: entree/hal met trapopgang en kelderkast (vernieuwde groepenkast). Open
woonkeuken met moderne- en luxe keukeninrichting voorzien van de navolgende Bosch (A
merk) inbouwapparatuur: vaatwasmachine, inductie kookplaat, afzuigschouw, combimagnetron
en koelkast. Woonkamer met Eiken houten delen vloer. Achter de keuken is de bijkeuken
gesitueerd met de aansluitmogelijkheid ten behoeve van de wasapparatuur.




Eerste verdieping: overloop met toegang tot drie fijne slaapkamers en de moderne badkamer
welke is voorzien van een kast, wastafelmeubel en ruime inloopdouche.




Tweede verdieping: middels vlizotrap te bereiken zolder met opstelling c.v.-combiketel.




Tuin: fraaie tuin, onlangs volledig nieuw aangelegd met sierbestrating, terrassen, (kunst)gras en
gezellige houten veranda.




ALGEMEEN




- onlangs volledig gerenoveerd en gemoderniseerd (instapklaar)

- nagenoeg volledig voorzien van dubbele beglazing

- super tuin, onlangs aangelegd met fraaie veranda

































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

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


