
TE KOOP

Kalverdijk 12
Tuitjenhorn
Vraagprijs € 498.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


111 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


942 m²



INHOUD


330 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


3

BOUWJAAR


1968



ENERGIELABEL


E



\\  Kalverdijk 12  \\  Tuitjenhorn  \\  3



Omschrijving



Deze ROMANTISCHE VRIJSTAANDE WONING is gelegen op een prachtige kavel eigen grond van maar 


liefst 942 m². De woning is goed onderhouden en de laatste jaren fraai afgewerkt met een nieuw dak, fraai 

schilderwerk, mooi sanitair en een topkeuken. De prachtige kavel eigen grond biedt volop zon en diverse 

mogelijkheden. Parkeren kan op eigen terrein. Het geweldige uitzicht vanuit de woning over de landerijen 


is uniek! De ligging van de woning met heerlijk veel vrijheid is een echt pluspunt te noemen. 


Kom kijken en u bent verkocht!












 INDELING





Begane grond: 


Entree, hal, nette toiletruimte, gezellige woonkamer voorzien van eiken vloerdelen, balkenplafond en houtkachel. 


De woonkeuken is voorzien van een vernieuwde hoekkeuken. Er is volop werk- en bergruimte aanwezig. 


De aanwezigheid van een combi-magnetron, stoomoven, Quooker, koelkast en kookplaat/wasemkap 


completeert deze topkeuken. Dit is een heerlijke leefruimte met volop licht en middels de openslaande 


tuindeuren toegang tot het terras, wasruimte en trapopgang (met bergkelder) naar 1e verdieping.





1e verdieping: 


Overloop, 2 kleine slaap-/werkkamers en een grote slaapkamer aan de achterzijde welke is voorzien van 


volop kastruimte en een dakkapel. De fraaie badkamer is voorzien van een inloopdouche, wastafelmeubel,


 toilet, bidet en ligbad. 












 LOCATIE


De Kalverdijk wordt opgeknapt. Het doel is dat de hoofdassen van Tuitjenhorn veiliger, rustiger en 


groener worden. Naast het vervangen van de riolering en de verharding is het ook belangrijk om de 

verkeersveiligheid te vergroten. Dit biedt de mogelijkheid om de hoofdassen in te richten als een 


erftoegangsweg met een maximale snelheid van 30 km/u. Waar ruimte is, maken ze de straten ook 


groener.
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BIJZONDERHEDEN





* De woning is netjes onderhouden en fraai verzorgd


* Heerlijke tuin rondom met diverse terrassen en berging


* Parkeren op eigen erf


* Unieke ligging met vrij uitzicht


* Grote kavel grond van 942 m² eigen grond


* Hetelucht verwarming middels HR combi-ketel


* Er is een kleine houten berging aanwezig


* Op naastgelegen perceel met stenen schuur zal in de toekomst een woning worden gerealiseerd


* Er is een klein stukje grond van de gemeente in gebruik aan de rechterzijde


* Scherpe prijsstelling!


* Meer informatie? www.kalverdijk12.nl





LET OP:


Heeft u interesse in deze woning en dient uw eigen woning nog verkocht te worden: wij zijn u graag van dienst door 

uw woning in te ruilen. Geen zorgen over de verkoop! Informeer naar uw mogelijkheden





INTERESSE? BEL VOOR EEN AFSPRAAK!





De woning moet om echt op waarde te worden beoordeeld van binnen worden aanschouwd. Graag maken wij een 

afspraak om u van de ins en outs op de hoogte te brengen.





Vraagprijs: € 498.000,= kosten koper


Huurprijs: € 1.750,= per maand exclusief energielasten
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Kadastrale kaart



Locatie



kalverdijk12.nl

Kalverdijk 12, Tuitjenhorn

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!
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Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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