
TE KOOP

Koorndijk 74
Tuitjenhorn
Vraagprijs € 519.500,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


131 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


426 m²



INHOUD


490 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


3

BOUWJAAR


1976



ENERGIELABEL


A
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Omschrijving



Zeer goed onderhouden en energiezuinige 4-kamer semi-bungalow met royale garage en slaap- en badkamer op de 

begane grond. Deze degelijke woning is recent grotendeels verduurzaamd met 12 zonnepanelen, vloerisolatie en 

spouwmuurisolatie, klaar voor deze tijd! De woning heeft energielabel A gekregen.


Wat wij ook extra willen benadrukken is de grote garage van 43 m² (!), de nieuwe keuken en de prachtige ligging in 

de straat.    





Deze woning is ideaal voor als u enerzijds comfortabel gelijkvloers wilt wonen, maar anderzijds (nog) niet warm 

loopt voor een appartement, dan is dit een unieke kans! De leuke kavel grond meet 426 m² en is perfect gesitueerd. 





De fraaie tuin biedt volop privacy en is goed bij te houden! Volop parkeren op eigen terrein. In de directe nabijheid 

zijn alle dorpse voorzieningen aanwezig. Een aanrader!









 INDELING





Begane grond:


Royale hal met vide, vernieuwde en uitgebreide meterkast, trapopgang, toegang tot badkamer, slaapkamer en de 

living. De fraaie badkamer is geheel betegeld en voorzien van een toilet, douchegelegenheid en wastafel. Er is een 

slaap-/werkkamer aan de voorzijde. De sfeervolle living is een heerlijke lichte en ruime verblijfsruimte en voorzien 

van vloerverwarming(elektrisch), houtkachel en openslaande deuren naar de tuin. Aan de voorzijde is het zitkamer 

gesitueerd met zicht over de tuin en de straat. De woonkeuken(2019) beschikt over over een ruime keuken in U-

opstelling en een eiland. De keuken is voorzien van: inductiekookplaat, wasemkap, magnetron, oven, vaatwasser en 

Quooker. Ideaal is de royale berging/bijkeuken met aansluiting voor de wasmachine. 


Kers op de taart is de inpandig bereikbare zeer grote garage van 43 m² met bergzolder. De liefhebber en/of 

hobbyist zal zijn/haar hart ophalen in deze geweldige ruimte. De garage beschikt over een op afstand bedienbare 

sectionaldeur, betonvloer, elektra, water, gaskachel en grote bergzolder.





1e verdieping:


Op deze verdieping bevinden zich een royale overloop met vaste kast met cv-opstelling (Intergas 2020), een tweetal 

slaapkamers en er is een tweede badkamer(!) aanwezig met ligbad, wastafel en tweede toilet. De slaapkamers zijn 

ruim en voorzien van vaste inbouwkasten.
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BIJZONDERHEDEN





* Levensloopbestendige woning


* Recent deels gemoderniseerd en verduurzaamd


* Energiezuinig, lage stookkosten, energielabel A


* 12 zonnepanelen recent geplaatst (2023)


* Slaapkamer en badkamer op begane grond


* Vrije ligging door diepe voortuin


* Tweetal fraaie badkamers aanwezig, waarvan een op de begane grond


* Twee ruime slaap-/werkkamers op de verdieping


* Veel opbergruimte door bijkeuken, garage en diverse inbouwkasten


* Sfeervolle doorzonwoonkamer


* Inpandig bereikbare grote garage van 43 m²


* Royale kavel eigen grond van 426 m²


* Ruim parkeren op eigen terrein, 3 auto's


* Uitstekende, centrale ligging met voorzieningen op loopafstand


* Inruil van uw huidige woning mogelijk





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.
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Kadastrale kaart
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Locatie



koorndijk74.nl

Koorndijk 74, Tuitjenhorn

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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