
TE KOOP

Reigerlaan 33
Sint Pancras
Vraagprijs € 389.000,-  k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


125 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


167 m²



INHOUD


440 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


1977



ENERGIELABEL


B
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Omschrijving



Wat een leuke woning! 


Op een geliefde locatie in Sint Pancras mogen wij u deze perfect onderhouden middenwoning aanbieden. Deze 

sfeervolle eengezinswoning is absoluut een woning welke u zult verrassen. Qua ruimte en ligging heeft de woning 

meer in huis dan u in eerste instantie zult verwachten.


Met name de lichte en royale living, vier goede slaapkamers, zeer complete keuken en de diepe en privacyvolle 

achtertuin. Wat echter ook niet mag ontbreken is het fraaie sanitair en het goede afwerkingsniveau.


Deze heerlijke woning, op centrale ligging in het dorp, heeft veel te bieden en is absoluut een topper in zijn 

prijsklasse!!





De heerlijke achtertuin ligt op het westen en biedt u de hele dag zowel zon als schaduw. Echte "eyecatcher” is toch 

wel de benedenverdieping met royale tuingerichte living en moderne keuken. Voeg eraan toe dat de woning goed is 

onderhouden en zo betrokken kan worden, kortom echt een topper in zijn prijsklasse!!









 INDELING





Begane grond:


Entree, hal met meterkast en toiletruimte, toegang tot hoge frontberging met volop bergruimte in grote 

kastenwanden, zeer royale woonkamer met veel licht door de grote raampartijen. De dichte keuken heeft een 

moderne uitstraling en is voorzien van alle luxe inbouwapparatuur. Via de keuken is er toegang tot de heerlijke tuin.





1e verdieping:


Via de open trap in de woonkamer komt u op de overloop waar zich 3 goed bemeten slaapkamers bevinden. Zeker 

de ouderslaapkamer is een echte "masterbedroom” met grote kastenwanden. De mooie en complete badkamer is 

voorzien van een ligbad, douche, 2e toilet en wastafelmeubel. Er is een mechanische ventilatie en eveneens 

natuurlijke ventilatie via het raam.





2e verdieping:


Via de vaste trap is deze volwaardige verdieping te bereiken. Op de voorzolder is er naast extra bergruimte ook plek 

voor de cv-installatie en de aansluitingen voor wasmachine en droger. Eveneens bevindt zich op deze verdieping nog 

een zeer ruime vierde slaapkamer.
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Tuin:


Dit is nog eens een tuin waar u na een lange werkdag echt even kan bijkomen en ontspannen met de laatste 

zonnestralen op uw gezicht. Rust, mooie luchten, groen, vogels, zon en schaduw zijn begrippen die in deze tuin 

perfect samen komen. De tuin is gericht op het westen en door de ligging en de diepste van de tuin is het vanaf de 

ochtend al genieten van het buiten leven.


De voortuin is ruim en geeft een besloten gevoel. Er is toegang tot een extra berging waar u met gemak meerdere 

fietsen kwijt kan. 












 BIJZONDERHEDEN





* Tot in puntjes verzorgde en perfect onderhouden woning


* Woning met opvallend grote en lichte leefruimten


* Privacyvolle ligging met voor en achter geen directe buren


* Royale tuingerichte woonkamer


* Luxe en moderne keuken met volop berg- en werkruimte


* Fraaie ingerichte en groene achtertuin gelegen op het westen


* Volledig isolatiepakket, lage stookkosten!


* 9 stuks zonnepanelen aanwezig


* Voegen gereinigd en geïmpregneerd in 2013


* Kozijnen aan de buitenzijde in 2021 geschilderd


* Betonnen verdiepingsvloeren


* Woning met veel bergruimte


* Gelegen in het geliefde Sint Pancras; dichtbij steden, natuur en vele voorzieningen


* Rustige en (kind)vriendelijke woonomgeving


* 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



Locatie



reigerlaan33.nl

Reigerlaan 33, Sint Pancras

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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