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Deze zeer ruime 2-onder-1-kapwoning heeft 3 slaapkamers op de 1e verdieping en nog eens 2 ruime slaapkamers met
dakkapel op de 2e verdieping. Het Van Veldhuizenbos, een grote speeltuin en scholen liggen om de hoek
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Staat uw vraag er

niet bij? Bel ons op

(0321)-31 70 63
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