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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


-




BOUWJAAR:


1963




WOONOPPERVLAKTE:


105 m²




INHOUD:


373 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


180 m²



OMSCHRIJVING
Ruime uitgebouwde tussenwoning met 
vrijstaande berging in de tuin. De 
onderhoudsvriendelijke tuin is gelegen op het 
oosten en heeft een eigen achterom. Nabij 
winkels, scholen, openbare voorzieningen zoals 
parkje en speelgelegenheid en bovendien 
dichtbij het centrum van Grave. De woning is 
centraal gelegen in de straat.




Het is goed toeven in Grave. Met ruim 13.000 
inwoners is Grave groot genoeg om alle 
voorzieningen onder handbereik te hebben en 
klein genoeg om gezellig te zijn. Ook is Grave nog 
eens centraal gelegen en goed bereikbaar, 
vlakbij de steden Nijmegen, 's-Hertogenbosch en 
Eindhoven en met het gemak van de snelle 
bereikbaarheid van uitvalswegen.







Indeling van de woning:

Begane grond




Entree met meterkast, toilet en trapopgang. 
Vervolgens de woonkamer met schouw en open 
haard, provisiekast en een eethoek met grote 
hoge ramen en mooi uitzicht op de tuin. De 
keuken is aan de achterzijde uitgebouwd, 
hoekopgesteld en is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur; te weten: een 
vaatwasmachine, koelkast, 5-pits gaskookplaat 
met afzuigkap en een oven. De woonkamer en 
keuken staan in een open verbinding met elkaar 
waardoor er veel ruimte is gecreëerd en 
daarnaast door de raampartijen veel lichtinval. 




Eerste verdieping

Overloop met drie slaapkamers waarvan twee 
slaapkamers over een inbouwkast beschikken. 
Een derde slaapkamer heeft toegang tot een 
platdak. De complete badkamer beschikt over 
een douche, wastafel en ligbad. Via deze 
badkamer middels een vaste trap naar de 
tweede verdieping. 





Tweede verdieping

De tweede verdieping is verdeeld in een 
voorzolder met inbouwkast en cv-opstelling. Een 
extra slaap-/werkkamer is hier gesitueerd door 
een royale dakkapel. 




Tuin

De nette achtertuin gelegen op het oosten is 
voorzien van een vrijstaand stenen schuur. De 
schuur is verdeeld in twee gedeeltes. 







Algemeen:

- Bouwjaar 1963.

- Inhoud 373 m³.

- Woonoppervlak 105 m².

- Externe bergruimte 19 m².

- Perceel oppervlak 180 m². 







Kortom een zeer fijne plek om thuis te komen in 
een rustige, prettige leefomgeving met alle 
denkbare voorzieningen om de hoek.









'Onderhouds-

vriendelijke 
achtertuin'
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

De Lorijn Makelaars o.g.



Geerstraat 8


6651 CA, Druten


0487-518930


info@delorijnmakelaars.nl


www.delorijn.nl




