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Deze ruime en keurig onderhouden geschakelde 2-onder-1-kapwoning heeft 2 slaapkamers op de 1e verdieping en een
slaapkamer met dakkapel op de 2e verdieping. Op de oprit is er parkeergelegenheid voor meerdere auto’s.
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