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Schuddebeursstraat 94

2729 LL Zoetermeer

Inleiding
Gezinnen opgelet!

Bent u op zoek naar weer eens iets anders dan standaard, dan bent u hier aan het juiste 
adres.

Deze 4/5 kamer drive-in woning is keurig onderhouden, voorzien van inpandige garage, 
ideale woonkeuken, ruime living, achtertuin,  royaal terras en 3 goede slaapkamers




Kortom een woning met veel potentie welke zeker een bezichtiging waard is!
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Ligging en indeling




Begane grond




entree, hal voorzien van meterkast, toilet met fontein en berging onder de trap. Vanuit 
de hal heeft u toegang tot de zeer riante woonkeuken, door de uitbouw is hier een zee 
van ruimte gecreëerd. Uiteraard is deze ruime om te toveren tot slaapkamer of zelf 
werkkamer, salon of dergelijke, echter hebben de huidige bewoners gekozen voor een 
tuingerichte woonkeuken v.v. 4 pits kookplaat, afzuigkap, combi magnetron, koelkast en 
een enorme eethoek. Vanuit de keuken toegang tot de zeer zonnige achtertuin met 
geweldig uitzicht over het Heemkanaal.

Aan de voorzijde van de woning is de van binnenuit bereikbare inpandige garage/
berging toegankelijk. De garage is onlangs volledig betegeld.

Tevens heeft u een eigen parkeerplaats op de oprit voor de garage en een 
parkeerontheffing voor het plaatsen van nog een auto voor de oprit
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Ligging en indeling

2e verdieping

Ruime overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken.

Deze verdieping beschikt maar liefst over 3 ideale slaapkamers. De tussengelegen 
badkamer is basic doch keurig netjes en voorzien van ruime douche, wastafel en tweede 
toilet. De afgesloten ruimte biedt plaats voor de cv-ketel, WTW en wasmachine/droger 
aansluiting.




Bijzonderheden:

- Gelegen op eigen grond

- Geheel voorzien van dubbel glas

- Volledig geisoleerd

- Inpandige garage en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

- De woning is voorzien van een uitbouw aan de achterzijde van de woning waardoor 
een ideale woonkeuken is gerealiseerd

- Enorme living

- Riante tuin en tevens een terras aanwezig

- Oplevering in overleg



Overdracht

Vraagprijs € 319.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2004

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 138 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 143 m²

Inhoud 450 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

15 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

11 m²

 

Indeling

Aantal kamers 5 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging Aan water

In woonwijk

Vrij uitzicht

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom
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Kenmerken




 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Inpandige garage

Heeft een garage Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM 




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


