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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 129 m²




Perceeloppervlakte


 132 m²




Inhoud


 430 m³




Bouwjaar


 1975

> Omschrijving
LIGGING -  RUST  - KINDVRIENDELIJK




Prima gesitueerd tussenwoonhuis in een rustige straat met een zonnige 
tuin op het zuiden, overkapping aan de tuinzijde, berging in de achtertuin 
en een parkeerplaats op eigen terrein.  




De woning is zowel aan voor- als achterzijde rustig gelegen. De omgeving is 
kindvriendelijk, gelegen nabij grasveld met speeltoestellen.




De indeling is als volgt:




Begane grond;




Entree/hal, meterkast, toiletruimte, toegang tot de woonkamer. 

Ruime L-vormige woonkamer voorzien van een (sier)kachel op bio-ethanol, 
kunststof schuifpui naar de tuin en trapgang naar de 1e verdieping.

De half open keuken is gesitueerd aan de achterzijde en is uitgevoerd met 
een U-vormig keukenblok met volop kastruimte. De inbouwapparatuur 
dateert uit 2021 (mini-vaatwasser. hetelucht oven, kookplaat en koel/
vrieskast). Tevens is er een deur naar de tuin.




Aan de achterzijde een woningbrede aluminium overkapping.




De achterpui is uitgevoerd met kunststof kozijnwerk, dubbelglas en 
screens. Keraliet borstwering. Bovendien is het metselwerk opnieuw 
gevoegd en geïmpregneerd. 




Eerste verdieping:

Overloop met trapopgang naar de 2e verdieping. 




Ruime tussenhal met kastenwand 




Badkamer voorzien van douche, ligbad, 2e toilet en wastafel.




De twee slaapkamers aan de achterzijde zijn beide voorzien van screens.

De derde slaapkamer bevind zich aan de voorzijde, is uitgevoerd met een 
wastafel en kunststof kozijnwerk (2021). 




De derde slaapkamer bevind zich aan de voorzijde is uitgevoerd met 
een wastafel en kunststof kozijnwerk (2021). 




Tweede verdieping:

Ruime afgesloten voorzolder voorzien van een Velux dakraam, 
opstelplaats voor wasmachine en droger en de c.v. –ketel.

De vierde slaapkamer (23 m²) is voorzien van een met Keraliet 
afgewerkte dakkapel, kastenwand en grote bergruimte.




Tuin:

De achtertuin is gesitueerd op het zuiden. Achterom.




Berging:

Achter in de tuin een vergrote stenen berging (9 m²) met elektra.




Bijzonderheden:

• Zonnige tuin op het zuiden. 

• Kindvriendelijke locatie (alleen bestemmingsverkeer). Zowel aan 
voor- als achterzijde rustig gelegen en ideale woonomgeving voor een 
gezin met kinderen.

• C.V.-ketel Intergas 2005.

• Diverse recreatieve voorzieningen op loopafstand. Diverse scholen 
op loopafstand

• Op loopafstand van de Devel en het Develgebied.































> Plattegrond Ontdek de begane grond



> Plattegrond de 1e verdieping



> Plattegrond en de 2e verdieping.



LIJSl_  VAN  ZAKEN

Voor de önderstaande zaken  -ongeacht of ze roerend dan we! onroerend zün- geldt clat ze soms wel en soms niet in de
wcming achterbliJven.  De  !ijst  is  becloe!d  om  cluidelijkheid te scheppen  cm  discussies achteraf te voorkomen.
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Verlichtingje weten:
- inbouwspots/dimmers

- opbciuwspots/armaturen/iampen/c!immers
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(Losse)kasten,  legp!anken, te weten:
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Raamdecoratie/zonwering  binnen, te weten:

- gordijnraíis

- gordijnen

- overgorciijnen

- vitrages

-  rolgordijnen

-  lamei!er!

- jaioezieën

- tlosse)  horren/rolhorren

Vioerdecoratie, te weten:

- vioerbedekking

- parketv!oer

- houten ¥icH=rtde!en)

- Íamjnaat

- ptavuizen
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LIJST  VAN  ZAKEN

(Voorzetj openhaard met toebehoren

A!lesbrander
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(Gasjkacheis

Designradiator(en)

Rac!iatorafwerking

Overig, te.*íeten:

_spiegeit#tanden     Wc     c=aJ     Bftí>kÍ)ita¬

- schilderij ophangsysteem

Keukenb!ok (met bovenkasten)

Keuken tinbouw)apparatuur, te weten:
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Keukenaccessoires, te weten:
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PARAAF  KOPER
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LIJST  VAN  ZAXEiü

lToiietaccessoires:

Badkameraccessoires:

Sauna met toebehoren

Schote!/antenne

Brievenbus

(Voordeur)bel

A!arminsta!iatie

fVeiligheids.Ïs!oten en  overige  inbraakpreventie

RookmeïdË!rs

(Kiok)thermostaat

Aircc}nditioning
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Warmwatewoorziening,  te weten:

-  CVinstallatie

-  boileÍ

- geiser

Screens

Roiluíken

Zo"úíering buiten

lsolatievoorziemngen  (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten :

Telefoonaansluiting/internetaansluitmg

Vei!igheidsschakelaar wasautomaat

Watersiot wa5automaat

Zonnepane!en

Oplaadpunt elektrische auto
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L!JSr  vÄN  zAXEN

Tuinaanieg/bestrating

Bepianting

Buitenverlichting

Tijcl- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

1

Tumhuisffiuitenberging

Ka5terv'\Jtjerkbank  m tu lnhuis/bergmg

(Broei)kas

Overige tuin, te weten:

-  (sier)hek

- vlaggenmast(houder)
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llJST   V'AN  ZAKEN

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper Qmdat er sprake is van een
leasecentract of huurcontract. Zo jaJ neemt verkoper de zaak mee of wordt het
betrefferide contract overgenomen?
CV

Boiier

Zonnepaneien

Bijiagetnj a¥er te nemen contracten:
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“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

078-6122800

www.bremavo.nl

info@bremavo.nl

Makelaarskantoor Bremavo

Stationsweg 35

3331 LM  Zwijndrecht


