
Fijne 
woonlocatie
in kindvriendelijke wijk 

VOORTHUIZEN
Frans Halsstraat 57

Vraagprijs

€ 350.000,- k.k.

0342-404700 | makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1968




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

405 m³




Woonoppervlakte:


113 m²




Perceeloppervlakte:

199 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

-




Externe bergruimte:

9 m²




Energielabel


C



Omschrijving
Een mooie woonlocatie in een kindvriendelijke wijk! Op loopafstand van het centrum van 
Voorthuizen gelegen TUSSENWONING met ruime stenen berging en veranda. Deze woning heeft 
4 slaapkamers en een heerlijke ruime achtertuin op het zuidoosten. De perceeloppervlakte 
bedraagt 199 m2.  




INDELING

Begane grond:

Entree/hal met trapopgang, trapkast, meterkast en toilet. Via de hal komt u in de woonkamer 
en de gesloten keuken. Middels een doorbraak kan de woonkamer gemakkelijk bij de keuken 
worden betrokken en creëer je een grote open leefruimte. De woonkamer is v.v. veel lichtinval 
aan zowel de voor- en achterzijde en heeft een sfeervolle houtkachel. De functionele keuken 
heeft een plavuizenvloer en hier is tevens de achteringang. Het keukenblok is v.v. een koelkast, 
oven, gaskookplaat en afzuigkap.




1e verdieping:

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers, waarvan 2 met vaste kasten. In de geheel betegelde 
badkamer treffen we een inloopdouche, wastafelmeubel en een 2e toilet. De vaste trap op de 
overloop geeft toegang tot de 2e verdieping. 




2e verdieping:

Overloop voorzien van een dakraam en de aansluiting voor de wasmachine en droger. Op deze 
verdieping is ook de cv-ketel opstelling. De overloop geeft toegang tot een vierde slaapkamer. 
Op de zolderverdieping is veel bergruimte achter knieschotten aanwezig.




Tuin:

De onderhoudsvriendelijke achtertuin (maar liefst 17 meter diep) is gelegen op het zuidoosten 
en voorzien van een sfeervolle veranda, een heerlijke plek om te genieten van het buitenleven. 
Ook is de achtertuin voorzien van een ruime stenen berging. Aan de achterzijde van de tuin is 
een poort naar een achtergelegen plein welke ook met de auto bereikbaar is. 




BIJZONDERHEDEN

- ruim perceel van 199 m2

- woonoppervlakte 113m2

- vrijstaande stenen berging 9m2

- grote veranda in de achtertuin

- zonnescherm (uitvalscherm) 

- gezellige gezinswoning op een leuke woonlocatie

- veel voorzieningen binnen handbereik































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Lijst van zaken



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/frans halsstraat57

Frans Halsstraat 57, 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


