
TE KOOP

Arubastraat 8, Zwijndrecht
Koopsom € 250.000 k.k.
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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 74 m²




Perceeloppervlakte


 161 m²




Inhoud


 277 m³




Bouwjaar


 1960

> Omschrijving
UPDATE 8 JULI 10.30 UUR:  VANWEGE DE GROTE BELANGSTELLING VOOR 
DIT OBJECT IS VANAF NU EEN AFSPRAAK VOOR EEN BEZICHTIGING NIET 
MEER MOGELIJK.




Prima gesitueerd en uitstekend onderhouden tussenwoonhuis met voor- 
en achtertuin en 2 royale bergingen.




De indeling van deze woning is als volgt:

 

Begane grond:

Entree/hal, meterkast, toiletruimte, kelderkast, de trapopgang naar de 1e 
verdieping en toegang tot de woonkamer. 

Geheel betegelde toiletruimte met hangend closet en fonteintje. 

Lichte doorzonwoonkamer, nette laminaatvloer en schuifpui naar de 
achtertuin.

De open keuken is  uitgevoerd met een keurig hoekkeukenblok met 
inductiekookplaat, afzuigkap, oven, magnetron, vaatwasser en koelkast. 

Vanuit de keuken geeft een loopdeur toegang tot de tuin.




Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot de drie slaapkamers en de badkamer.

Ruime slaapkamer voorzijde  (3.20 x 2.75 m) met elektrisch rolluik.

Ruime slaapkamer achterzijde  (3.73 x 3.61 m)

Slaapkamer achterzijde         (2.49 x 1.97 m)

De gehele verdieping is uitgevoerd met een nette laminaatvloer

De badkamer is gesitueerd aan de voorzijde en is geheel betegeld en 
uitgevoerd met een ligbad/douche combinatie, dubbele wastafel met 
onderbouw en 2e toilet.

De badkamer is ook voorzien van mechanische ventilatie.  




Tweede verdieping: 

Bergvliering bereikbaar via een vlizotrap. Is geheel geïsoleerd en voorzien 
van gipsplaten en hier bevindt zich de opstelplaats van de c.v.-ketel. 

Nokhoogte circa 1.50 m.     




Bijzonderheden: 

- Grote houten berging met openslaande deuren en gecombineerd met 



overkapping en achteruitgang.

- Stenen berging met houten afwerking (daardoor zelfde stijl als de 
andere berging) , betonnen vloer, aparte groepenkast met 3 groepen 
en aardlekschakelaar.

- Aansluiting voor de wasautomaat en de droger in de stenen berging.

- C.v.-combiketel (2011). 

- Alles kunststof kozijnwerk met dubbelglas. 

- De woning is keurig afgewerkt. 

- Zonnige tuin met een mooie diepte van bijna 15 meter, gelegen op 
het noordwesten. 

- Geheel vernieuwde meterkast met 3 aardlekschakelaars.

- Begane grond vloer is vernieuwd in 2008 en geheel geïsoleerd. 

- Het dak is geïsoleerd en afgetimmerd met gipsplaten. 

- Centraal gelegen, nabij winkels, uitvalswegen en openbaar vervoer 
etc.


























> Plattegrond Ontdek de begane grond



> Plattegrond en de 1e verdieping.

















> Kadaster Ontdek het perceel...

van Arubastraat 8



“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


