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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 78 m²




Perceeloppervlakte


 155 m²




Inhoud


 306 m³




Bouwjaar


 1950

> Omschrijving
Hoekwoning  -   Centrale ligging  -  Zonnepanelen   -   Kunststof kozijnwerk




Centraal gesitueerde hoekwoning in het centrum van Zwijndrecht aan een 
rustige, doodlopende, straat.

Het NS-station met trein- en busverbindingen en winkels zijn op 
loopafstand bereikbaar.




Deze hoekwoning is in 2014 geheel voorzien van kunststof kozijnwerk met 
dubbelglas. Tevens is vloer- en gevelisolatie aangebracht en liggen er 8 
zonnepanelen (2019) op het dak.




In 1 zin: gezellige hoekwoning met doorzon woonkamer, nette keuken en 
badkamer, 3 slaapkamers en een heerlijk zonnige tuin. 




cv-combi ketel (2014), verzorgde badkamer en toiletruimte.

Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers en er is een vlizotrap naar de 
bergzolder.

De 14 meter diepe achtertuin is gelegen op het zuidwesten en is voorzien 
van een stenen berging met elektra.

Een ideale woning die evt. zeer geschikt is voor starters en gezinnen!




De indeling van deze woning:




Entree/gang met trapopgang naar de eerste verdieping, toiletruimte, 
trapkast en toegang tot de woonkamer.

Trapkast als bergruimte, in licht kleurstelling betegelde toiletruimte met 
hangend closet, meterkast. 




Woonkamer met veel lichtinval en laminaatvloer.




De keukeninrichting bestaat uit 2 werkbladen, kastruimte en 
inbouwapparatuur: gaskookplaat, afzuigkap en elektrische oven. Tevens is 
hier de deur naar de tuin.




Op de 1e verdieping biedt de overloop toegang tot de 3 slaapkamers en de 
badkamer.







Ouderslaapkamer aan de voorzijde.




Slaapkamer 2 en 3 zijn gesitueerd aan de achterzijde.

 

Geheel, in lichte kleurstelling, betegelde badkamer is uitgevoerd met 
een douchecabine en een wastafel.




De zolderberging is bereikbaar door middel van een vliezotrap.

Tevens is hier de opstelplaats van de c.v.-ketel.




BIJZONDERHEDEN:




- De 14! meter diepe achtertuin is geheel betegeld. Een schutting 
zorgt voor de erfafscheiding. 

- Ruime stenen berging met elektra.

- Groepenkast met 8 groepen en aardlekschakelaar.

- Kunststof kozijnwerk met dubbel glas

- Centrale verwarming met c.v.-combiketel uit 2014.

- 155 m2 eigen grond.

- Spouwisolatie, vloerisolatie en 8 zonnepanelen.

- Gunstige ligging nabij winkels, scholen, NS station en uitvalswegen.

- Oplevering in overleg.











































> Plattegrond Ontdek de begane grond



















“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Tekst



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


