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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


C




BOUWJAAR:


1983




WOONOPPERVLAKTE:


115 m²




INHOUD:


397 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


146 m²



OMSCHRIJVING
In de wijk Laanzicht gelegen uitgebouwde 
tussenwoning met scholen en speelvoorzieningen 
op loopafstand. Op een goede locatie nabij het 
dorpscentrum en dichtbij alle noodzakelijke 
voorzieningen en uitvalswegen.




Begane grond

Entree, hal met meterkast en toiletruimte. De 
woonkamer is tuingerichte en uitgebouwd. 
Doordat de uitbouw is voorzien van dakramen is 
er veel ruimte en licht. De begane grondvloer is 
voorzien van massief eikenhouten parket, de 
wanden zijn voorzien van spachtelputz. De 
keuken in een L-opstelling is voorzien van Bosch 
inbouwapparatuur: een 4 pits keramische 
kookplaat, rvs-afzuigschouw, combi-oven/
magnetron, koelkast en vaatwasmachine. Vanuit 
de keuken kijkt u uit over de voortuin. 




Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot de eerste slaapkamer 
aan de voorzijde met een schuifwandkast en 
twee slaapkamers aan de achterzijde. De 
slaapkamers bevatten allemaal een tapijtvloer. 
De badkamer is geheel betegeld en ingericht 
met toilet, inloopdouche en een wastafelmeubel.




Tweede verdieping:

Bereikbaar via vaste trap is een grote voorzolder 
met een dakraam, aansluitingen voor de 
wasmachine- en droger, de opstelling van de 
C.V.-ketel (2014), mechanische ventilatie-unit en 
bergruimte. De ruime vierde slaapkamer heeft 
een grote dakkapel. Er is ook nog een kleine 
vliering met wat bergruimte.























Tuin:

De achtertuin ligt op het zuiden en biedt 
voldoende privacy. De tuin is fraai diagonaal 
bestraat en voorzien van diverse borders. Aan de 
achterzijde bevindt zich een stenen schuur met 
zadeldak. De vliering van deze schuur geeft extra 
bergruimte. De achtertuin is bereikbaar via een 
achterom, ligt aan het eind van het achterpad 
en is daardoor extra diep.




Bijzonderheden:

- Bouwjaar 1983. Uitgebouwd in 1994;

- Isolatie: dak, vloer, muur, dubbel glas;

- C.V. ketel is een Vaillant ecoTEc classic 2014;

- Perceeloppervlakte 146 m2, 

- Woonoppervlakte 115 m2, 

- Inhoud ca. 350 m3;

- Achtertuin op het zuiden.
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME N.V.T.

LIJST VAN ZAKEN



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

Eerenbeemt makelaardij



Dorpsstraat 1


3931 ED, Woudenberg


033 - 286 55 11


info@eerenbeemtmakelaardij.nl


www.eerenbeemtmakelaardij.nl


