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Wonen op een prachtige, vrije locatie tegenover het Van Veldhuizenbos?
In deze vrijstaande woning met een slaap- en badkamer op de begane grond heb je eindeloos veel mogelijkheden!
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De slaapkamer met en-suite badkamer is via de hal te bereiken. De badkamer
is volledig betegeld in lichte kleurstellingen en is voorzien van een brede
wastafel, een ligbad en een
een inloopdouche.
inloopdouche.
De inpandige garage met werkkast is bereikbaar via een loopdeur aan de
zijkant van de garage en via de werkkamer naast de bijkeuken. Aan de
voorzijde van de garage bevinden zich openslaande deuren. Via een vlizo trap
is de bergzolder te bereiken. De zeer royale oprit is ruim genoeg voor
meerdere auto’s.
De tuin rondom de woning biedt volop ruimte en is aangelegd met een groot
gazon en borders met vaste planten. Slim geplaatste heesters en bomen
bieden veel privacy. Aan de achterzijde van de woning een groot terras met
een sfeervolle pergola. Achter in de tuin bevindt zich een multifunctioneel
bijgebouw met verdieping en overkapping. De geheel geïsoleerde
binnenruimte kan dienst doen als kantoor, atelier of praktijkruimte. De
overkapping is uitgerust met een buitenkeuken. Hier kan je het gehele jaar
heerlijk van de tuin genieten.
genieten.
e

1e verdieping:
De ruime overloop met vide biedt toegang tot 3 ruime slaapkamers, een 2e
e
badkamer en een separaat 2 toilet. Tevens is de technische ruimte met daarin
de opstelling van de cv-ketel en de boiler bereikbaar. De grootste slaapwerkkamer ligt aan de linkerzijde van de woning en heeft een ruime dakkapel.
Keurig afgewerkte knieschotten zorgen hier voor extra bergruimte. De
badkamer met dakkapel is voorzien van een inloopdouche en een brede
wastafel met spiegel.
Aan de rechterzijde van de woning bevinden zich de andere 2 slaapkamers.
Deze hebben beide toegang tot het balkon waar je een prachtig uitzicht hebt
op het bos.
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Register Makelaar/Taxateur
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Staat uw vraag er

niet bij? Bel ons op

(0321)-31 70 63
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