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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 119 m²




Perceeloppervlakte


 194 m²




Inhoud


 415 m³




Bouwjaar


 1997

> Omschrijving
LIGGING -  RUST  - KINDVRIENDELIJK




Prima gesitueerd hoekwoonhuis in een rustige straat in de wijk Heer 
Oudelands Ambacht gelegen. Overkapping aan de zijkant met toegang tot 
de achtertuin. Stenen berging in de achtertuin.  




De indeling van dit object is als volgt:




Begane grond: 

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

De ruime L-vormige woonkamer is tuingericht en heeft veel lichtinval door 
de openslaande deuren naar de tuin. Het speelse en ruimtelijke effect 
wordt vergroot doordat de binnenmuur schuin wegloopt naar de keuken 
toe.

Open keuken is voorzien van een hoekkeukenblok met diverse 
inbouwapparatuur: gaskookplaat, afzuigkap, inbouwkoelkast, oven en 
vaatwasser. Door het erkerkozijn heeft de keuken ook veel lichtinval.

De woonkamer en keuken zijn afgewerkt met een laminaatvloer.




Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot de 3 slaapkamers, de badkamer en de 
trapopgang naar de 2e verdieping.




Aan de achterzijde bevinden zich 2 slaapkamers van 4.77 x 2.39 m en 3.76 x 
2.88 m beide met dakkapel.

Aan de voorzijde is een ruime slaapkamer van 4.05 x 3.31 m.

De badkamer is eveneens gelegen aan de voorzijde. Deze is voorzien van 
een ligbad, douchecabine, wastafel en 2e toilet.




Tweede verdieping:

Ruime zolderruimte waar gemakkelijk een 4e slaapkamer kan worden 
gecreëerd. 

Hier bevindt zich de opstelplaats van de c.v.-ketel en aansluiting voor de 
wasautomaat en droger. 

Aan de voorzijde zit een dakraam en achterzijde een ruime dakkapel.









Eigen grond: 194 m2             Bouwjaar: 1997          Oplevering: in overleg          







Bijzonderheden:  

- C.v.-combiketel Vaillant (2013). 

- Gehele woning voorzien van dubbele beglazing.

- De achtertuin is circa 10 meter diep, gelegen op het noord-oosten 
met stenen berging. Deze is via de zijkant bereikbaar. 

- Op loopafstand van scholen, winkels, natuurgebied de Devel en 
nabij uitvalswegen.
























> Plattegrond Ontdek de begane grond,



> Plattegrond de 1e verdieping



> Plattegrond en de 2e verdieping.



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Bolero 125















“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


