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OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Dat je voldoende ruimte hebt voor bijvoorbeeld een 
samengesteld gezin met maar liefst 5 slaapkamers 
en een 6e als optie, 2 dakkapellen, een vrij uitzicht 
en een speelveldje achter de tuin. Een tuin die lekker 
diep is, recent voorzien van nieuwe kunststof 
schuttingen en onderhoudsvriendelijk. Na je werk 
ontspannen en buiten eten want met bijna 13 meter 
diep en een ligging op het westen heb je extra lang 
plezier van de zon.




Houd je van koken dan ben je hier aan het juiste 
adres want nog niet zo lang geleden is de keuken 
vernieuwd en dat betekent nieuwe apparatuur, veel 
bergruimte en een mooi werkblad. De keuken 
bevindt zich aan de voorzijde zodat je languit op de 
bank kunt hangen met uitzicht op de tuin en de 
eettafel letterlijk dichtbij het vuur staat. Een moderne 
zwarte kleur is helemaal van nu en het geëtste glas 
zorgt ervoor dat jij wel naar buiten kunt kijken maar 
inkijk tot een minimum beperkt wordt.




De vloer op de begane grond is makkelijk te 
onderhouden, ideaal met kinderen en huisdieren en 
voorzien van vloerverwarming net als de badkamer. 
Het huis is zuinig en dat is terug te zien in het lage 
gas en elektriciteitsverbruik. Uiteraard helpt het mee 
dat het hele huis voorzien is van kunststof kozijnen 
met HR++ glas en een goede isolatie vanuit de 
bouw.




De verdiepingen bieden ruim voldoende 
slaapkamers zoals gezegd welke desgewenst deels 
samengevoegd kunnen worden. De badkamer is al 
wat ouder maar zou bijvoorbeeld met een nieuw 
wastafelmeubel nog prima een ronde mee kunnen. 
Goede ventilatie, tegelwerk tot aan het plafond en 
de goede zorgen van de bewoners hebben eraan 
bijgedragen dat de inrichting van de badkamer er 
nog keurig uit ziet.


















De zolder mag eigenlijk geen zolder heten met twee 
dakkapellen en daardoor 2 grote slaapkamers. Perfect 
voor grote kinderen met alle ruimte voor een 
tweepersoonsbed of anders een rustige werkplek met vrij 
zicht over de wijk.




Kortom, een prima huis dat binnenkort jouw thuis kan 
zijn. Maak snel een afspraak voor een rondleiding. 




Uitblinkers:




- Kunststof kozijnen met HR++ glas (2017, geëtst);

- Twee dakkapellen (2005);

- Keuken geplaatst in 2018;

- Kunststof schuttingen geplaatst in augustus 2022;

- Oplevering; juni 2023.
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten woonkamer X

 - Bureau kantoor X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - Grindvloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 - Losse vriezer in de schuur X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 

Woning - Sanitair/sauna

Zonnebank X

Loopband X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - Kattenluik in achtergevel X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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