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Inleiding
Kopers opgelet!

Bent u op zoek naar een kindvriendelijke, autoluwe omging dan bent u hier aan het 
juiste adres.

Deze 4 laags tussenwoning is gelegen in een ideale groene, autoluwe omgeving, voorzien 
van 3 slaapkamers, riante woonkamer en keuken en 2 terrassen, kortom kom gerust 
langs en ervaar het zelf.




Begane grond

Entree woning, hal welke toegang geeft tot de riante eetkeuken. De keuken is voorzien 
van 4 pits inductie kookplaat, oven, afzuigkap, vaatwasser en spoelbak, tevens geeft deze 
keuken de ruimte om hier een ideale leefkeuken te creëren. Vanuit de hal toegang tot de 
toilet en de achtergelegen ruime inloop bergkast.




Eerste verdieping:

Deze gehele verdieping leent zich als woonkamer, de ruimte is meer dan uniek en geeft 
toegang tot het zonnige terras welke uitzicht geeft over het gehele plantsoen. 
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Ligging en indeling

Tweede verdieping:

Op deze verdieping bevinden zicht twee ruime slaapkamers aan de voorzijde van de 
woning. De enorme raampartijen zorgen voor bijzonder veel lichtinval. De volledig 
betegelde badkamer is eveneens ruim en voorzien van tweede toilet, douche, wastafel 
en handdoekradiator




Derde verdieping:

De derde verdieping is thans in gebruik als zolderverdieping maar geeft uiteraard de 
mogelijkheid hier een ruime slaapkamer te creëren, ook beschikt deze ruimte over een 
vaste kast alwaar opstelplaats cv combi ketel (Remeha, bouwjaar 2016) en wtw unit, 
vanuit de zolderkamer toegang tot het dakterras

Kortom een heerlijke woning voor een betaalbare prijs



Overdracht

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2005

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 45 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 114,4 m²

Inhoud 321 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

5,2 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

15,3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 4

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Warmterecuperatiesysteem
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Kenmerken
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Sfeer impressies
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Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM 




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


