
Droomlocatie            
aangeboden 
prachtig gelegen vrijstaande kluswoning

VOORTHUIZEN
Noordersingel 136

Vraagprijs

€ 500.000,- k.k.

0342-404700 | makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1959




Soort:


eengezinswoning




kamers:

4




Inhoud:

348 m³




Woonoppervlakte:


90 m²




Perceeloppervlakte:

475 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

3 m²




Externe bergruimte:


53 m²




Energielabel

-



Omschrijving
KLUSSERS OPGELET

Dit is een buitenkans! Aan de Noordersingel mogen wij een VRIJSTAANDE WONING met ruime 
stenen garage op een perceel van 475 m² aanbieden. De woning is gelegen aan de rand van het 
dorp en vanuit de woonkamer heb je prachtig vrij uitzicht. Ook is het centrum van Voorthuizen 
op loopafstand te bereiken. Deze woning kan geheel naar eigen inzicht gemoderniseerd worden 
en biedt volop kansen om je droomhuis te creëren. 




INDELING 

Begane grond;

Entree/hal met toiletruimte v.v. vrij hangend toilet en fonteintje, trapopgang en meterkast. 
Vanuit de hal lopen we door naar de woonkamer en afgesloten keuken. De woonkamer is een 
fijne lichte ruimte met grote raampartijen en een fraai uitzicht over de tegenovergelegen akkers. 
De achterzijde geeft mooi zicht op de achtertuin met een diepte van maar liefst 21 meter! De 
verbouwmogelijkheden voor bijvoorbeeld een uitbouw of erker zijn talrijk. Naast de woonkamer 
bevindt zich de eenvoudige keuken met aansluitend de ruime bijkeuken v.v. keukenblok en met 
toegang tot de tuin. 




1e Verdieping;

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers waarvan 2 met vaste kasten en 1 slaapkamer met deur 
naar balkon. De badkamer is uitgevoerd met een inloopdouche en wastafel. 




2e Verdieping;

Middels een losse trap is de vliering bereikbaar met veel bergruimte.




Tuin;

Er is een geweldige ruime achtertuin met goede zonligging op het zuiden. Ook hier zijn de 
mogelijkheden om te kunnen genieten van het buitenleven eindeloos. De vrijstaande stenen 
garage met puntdak is een fantastische ruimte voor de hobbyist, ZZP'er of voor werkzaamheden 
aan huis. Achter de garage staat een aangebouwde berging.




BIJZONDERHEDEN

- woonoppervlakte 90 m²

- ruime stenen garage van maar liefst 33 m²

- externe bergruimte van ca. 20 m²

- perceeloppervlakte 475 m²

- oprit biedt plaats voor 3 auto's

- achtertuin op het zuiden

- de woning is aangesloten op alle nutsvoorzieningen

- bouwjaar 1959

- traditioneel gebouwd; in stenen spouwmuren opgetrokken en met pannen gedekt

 

Nieuwsgierig of jouw dromen hier werkelijkheid kunnen worden? Wij leiden je graag rond tijdens 
een bezichtiging.







































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - afzuigkap X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

 

Tuin - Inrichting

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Lijst van zaken



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/noordersingel136

Noordersingel 136, Voorthuizen

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

Broeksteeg 3

6741 JT Lunteren




0342-404700

makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl


