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Vraagprijs € 250.000 K.K.
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Overdracht

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1957

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 165 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 80 m²

Inhoud 277 m³

Oppervlakte externe bergruimte 7,2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noorden

Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Type Zijtuin

Tuin 2 - Oriëntering West

Kenmerken



Tuin 3 - Type Voortuin

Tuin 3 - Oriëntering Zuiden

 

Energieverbruik

Energielabel G

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 1974

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Open haard

Heeft een open haard Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken
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Welkom op de De la Reijstraat 105!
Ben je handig en heb je het vermogen om de potentie te zien in een woning die ideaal is voor starters? Kom dan 

eens kijken bij deze fijne hoekwoning met zijtuin en 3 prettige slaapkamers in Bolnes.





Dat hier iemand jarenlang met veel plezier heeft gewoond is met zekerheid te zeggen. Maar liefst 63 jaar was de 

sleutel in handen van de familie. In die 63 jaar is het huis uiteraard wel netjes bijgehouden. Zo is de woning voorzien 

van gedeeltelijk dubbelglas en staat hij er, op het interieur na, prima bij. De woning is voorzien van een ruime tuin 

(voor, achter en zijtuin), een ruime stenen berging en 3 volwaardige slaapkamers. Daarnaast liggen de basisscholen, 

het openbaar vervoer en het winkelcentrum (voorzien van onder andere een Lidl, Dirk van den Broek, 

fitnessecentrum en PostNL kantoor) letterlijk om de hoek.






 We nemen je graag mee door de woning:


Zodra we bij de woning aankomen kunnen we de auto voor de deur kwijt. Zodra de voordeur opengaat komen we 

in een lange hal. De woonkamer is zo'n 8,5 meter lang en is voorzien van een sfeervolle haard. In de woonkamer is 

meer dan genoeg ruimte voor een zithoek en een gezellige eettafel. De keuken is aan vervanging toe en deze zou na 

verbouwing mooi betrokken kunnen worden bij de woonkamer door hem open te maken. Tevens zijn er 

mogelijkheden om de begane grond aan zowel de achterkant als de zijkant te vergroten, waardoor je de zijtuin extra 

kan benutten door er deels woonruimte van te maken.






 De verdieping:


Op de verdieping komen we met een vaste trap. Op de foto is er op de trap een gemonteerde traplift te zien. Deze 

zal nog voor de sleuteloverdracht verwijderd worden en de trapleuningen worden weer netjes teruggeplaatst. De 

verdieping beschikt over een ruime overloop en maar liefst 3 slaapkamers. De grootste slaapkamer beslaat de gehele 

achterzijde van de woning en is voorzien van een woningbrede raampartij met 2 openslaande ramen. Met meer dan 

13 m2 oppervlakte biedt deze ruime kamer meer dan genoeg ruimte voor een tweepersoonsbed, een kledingkast en 

een tv meubel. Slaapkamer 2 ligt aan de voorzijde en meet circa 10 m2 oppervlakte. Deze slaapkamer is net als 

slaapkamer 1 voorzien van een inbouwkast en een brede raampartij. Slaapkamer 3 ligt ook aan de voorzijde en meet 

circa 5 m2 oppervlakte. De badkamer is voorzien van een wastafel met een open douche met granito douchevloer. 

De toiletruimte bevindt zich naast de badkamer en door de tussenwand te verwijderen zou er een mooie ruime 

badkamer gerealiseerd kunnen worden. In het blok van deze woning (6 woningen in rij), hebben 3 van de 6 woningen 

een extra dakopbouw, waardoor er een tweede verdieping (derde woonlaag) ontstaat. Dit is uiteraard ook bij deze 

woning mogelijk. Kortom, een woning boordevol met potentie!






 Gewenste levertermijn woning:


Heb je zin in deze uitdaging en komen we tot overeenstemming? De overdracht van de woning kan (in overleg) op 

korte termijn plaatsvinden.
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Bijzonderheden:


* Hoekwoning met veel potentie


* Woonoppervlakte van 80 m2 en een perceeloppervlakte van 165 m2


* Gedeeltelijk voorzien van dubbelglas


* Mogelijkheid tot uitbouw begane grond


* Mogelijkheid tot plaatsen derde woonlaag


* Ruime tuin


* Gelegen in de wijk Bolnes


* Winkelcentrum met een Lidl, Dirk, Wibra en fitnesscentrum om de hoek


* Bassischolen en openbaar vervoer in directe nabijheid van de woning


* Gelegen op 75 meter (2 minuten lopen) van winkelcentrum Bolnes-Zuid


* Gelegen op 300 meter (1 minuut fietsen) van het openbaar vervoer


* Gelegen op 400 meter (1 minuut fietsen) van de basisscholen


* Gelegen op 1 kilometer (3 minuten fietsen) van het Donckse Bos


* Gelegen op 1,1 kilometer (2 autominuten) van de oprit snelweg A38


* Gelegen op 5 kilometer (15 minuten fietsen) van Stadion De Kuip





De informatie betreffende deze woning is door ons en onze partners zorgvuldig samengesteld. De door ons 

opgegeven informatie is slechts informatief van aard en aan deze ingevoerde teksten en gegevens zijn geen rechten te 

ontlenen.
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Locatie



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

Lijst van zaken



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning X

Kokend waterkraan X

 

Open haard, houtkachel

Open haard X

Allesbrander X

Kachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

 

Lijst van zaken



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna X

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen X

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X

Lijst van zaken



www.delareijstraat105.nl

De la Reijstraat 105, Ridderkerk

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!
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Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie starterswoning?

\\  Verlengde Spoorlaan 28, 3904 MB Veenendaal  \\  0318-501751  \\  info@janzegers.nl  \\  janzegers.nl  \\


