
TE KOOP

Groteblok 32
Tuitjenhorn
Vraagprijs € 415.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


102 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


222 m²



INHOUD


434 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


2006



ENERGIELABEL


A
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OMSCHRIJVING



Te koop aangeboden deze prachtige 2-ONDER-1-KAP-WONING gelegen in de leuke en verzorgde wijk 

Tuitjenhorn-Oost. Nabij alle dorpse voorzieningen treft u deze keurige woning met aangebouwde inpandige 

GARAGE en eigen oprit! De woning heeft een nette moderne witte keuken welke van alle gemakken is voorzien. De 

woonkamer is heerlijk licht vanwege de ramen aan de voor-, achter- en zijkant van de woning. De badkamer is 

modern en vooral heerlijk ruim.





Dus bent u op zoek naar een moderne ruime woning met GARAGE? Kom dan zeker hier eens kijken!









 INDELING





Begane grond:


Voorzijde woning met eigen oprit en toegang tot de garage met dubbele openslaande deuren. Voordeur aan de 

zijkant van de woning geeft toegang tot de ruime hal met deur naar het toilet met fonteintje, de ruimte is netjes 

modern betegeld. Via de hal is tevens de garage inpandig te bereiken, de aansluitingen voor de wasmachine en droger 

zijn aanwezig in de garage. Het dak van de garage is recent vernieuwd en geïsoleerd. 





De gezellige woonkamer is heerlijk licht vanwege de ramen rondom, er ligt een prachtige houten vloer welke indien 

gewenst nog geschuurd kan worden. De openkeuken is modern en uitgevoerd met onder andere een vaatwasser, 

gas-kookplaat, combimagnetron, afzuigkap en koel/vries-combinatie. De tuin is te bereiken via de deur bij de 

keuken, heerlijk koken terwijl de tuindeuren open staan, klinkt dat niet goed? Mocht u de wens hebben de woning 

aan de tuinzijde uit te bouwen dan is dat prima te realiseren, de heipalen zijn namelijk al geslagen!





Eerste verdieping:


Op de eerste verdieping bevinden zich in totaal 3 royale slaapkamers met mooie afmetingen. De wanden zijn mooi 

strak afgewerkt en er ligt vloerbedekking op de vloer. De badkamer is voorzien van een wastafel, ruime 

inloopdouche, bad en 2e toilet.





Tweede verdieping:


Middels een vaste trap is de grote zolderverdieping bereikbaar met nog eens een ruime slaap-/werkkamer en een 

ruime overloop. Deze kamer is erg leuk afgewerkt en heeft genoeg opbergruimte achter de knieschotten. 
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Tuin:


In de achtertuin, met de in 2020 geplaatste overkapping, kunt u heerlijk genieten van de zon en rust. Er is elektra 

aanwezig in de overkapping. De tuin is deels betegeld met mooie grote tegels en deels ingezaaid met gras. Er is 

tevens een waterkraan aanwezig.









 BIJZONDERHEDEN





- Geweldige ligging met alle voorzieningen op loopafstand


- Heipalen reeds in de grond voor een uitbouw van de begane grond


- Volledig isolatiepakket


- Degelijke bouwwijze


- Moderne keuken voorzien van alle inbouwapparatuur


- Moderne badkamer en toiletruimte


- Parkeren op eigen terrein


- Garage/berging aanwezig


- Diepe en brede achtertuin


- Glasvezel aanwezig





Bekijk alle informatie op: www.groteblok32.nl





Interesse gewekt? Bel gerust voor een afspraak!





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



groteblok32.nl

Groteblok 32, Tuitjenhorn

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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