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VRAAGPRIJS € 250.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

82 m2

PERCEELOPPERVLAKTE

103 m²

INHOUD

355 m³

BOUWJAAR

1980

ENERGIELABEL

B



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Wonen aan een rustig pleintje met alleen 

bestemmingsverkeer en een vrije ligging aan de 

achterzijde. Een ideale plek voor jou als starter of 

met jouw gezin. 





Bij aankomst zie je dat de woning de afgelopen jaren 

flink vernieuwd is. Zo is de voortuin gedaan en zijn 

de begane grond en eerste verdieping voorzien van 

kunststofkozijnen met HR++ glas. 





De keuken is gelegen aan de voorzijde, 

waarvandaan je zicht hebt op je spelende kinderen 

voor de deur. Naast voldoende ruimte beschik je 

uiteraard ook over het nodige comfort als het gaat 

om inbouwapparatuur. Dat alles in een neutrale 

kleur. Vanuit het woongedeelte heb je veel privacy 

vanwege de vrije ligging aan de achterkant. 





De achtertuin kent een ligging op het zuidwesten, 

wat betekent dat je geniet van de middag- en 

avondzon. Wissel zon en schaduw af door de 

geplaatste overkapping. 





De verdieping biedt drie slaapkamers met rechte 

gevels. Op zoek naar meer ruimte? De tweede 

verdieping biedt verrassend veel ruimte en is nu 

toegankelijk middels een vlizotrap. Plaats een vaste 

trap en creëer twee extra kamers. Genoeg 

mogelijkheden om te groeien. Op de tweede 

verdieping tref je ook de opstelplaats van de CV 

ketel. 















































De badkamer is gelegen aan de voorzijde, kent de 

nodige levensjaren maar is met aandacht en zorg 

onderhouden en kan prima nog wat jaren mee. Uiteraard 

kan het ook een moment zijn om je eigen ideale 

badkamer te realiseren. Voor nu heb je de beschikking 

over een douche, tweede toilet en wastafel. 





Een rustige ligging, kunststofkozijnen met HR ++ glas en 

mogelijkheden om te groeien.





Dat is de Balder 11. 





Uitblinkers


-begane grond en eerste verdieping voorzien van HR++ 

glas (2019);


-keuken: koel- vriescombinatie, vaatwasmachine (2021), 

gasfornuis, afzuigkap (2014);


-overkapping gerealiseerd in de achtertuin;


-mogelijkheid twee extra kamers tweede verdieping;


-groepenkast vernieuwd (2014);


-CV-ketel (2008);


-oplevering in overleg (voorkeur tweede helft juli 2023).
















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - Bankstel X

 - Eettafel X

 - Tv meubel + Salontafel  + Dressoir X

 - Planken boven televisie X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Messenmagneet aan muur X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 - Losse kast handoeken X

 - Douchegordijn X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Plantenpotten + sierbeplanting aan de schutting + 
schilderij en losse accessoires

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Bankje X

 - Tuinset in hok X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.
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