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Inleiding
Kindvriendelijk, autoluw, geweldige architectuur, centraal, nabij centrum, zonder kosten 
te betrekken, goed onderhouden, ruime hoekeengezinswoning. 

Aan de Rand van het centrum ligt "Het Fort", een locatie waarbij, eind jaren 90, 
samengevoegde woningen geheel gemoderniseerd zijn. De centrale locatie, 
kindvriendelijke opstelling, autoluwe opzet zijn absoluut ideaal te noemen. Nostalgisch 
wonen in een nieuw jasje!




Deze 5/6 kamer eengezinswoning kunt u zonder opknapkosten betrekken.
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Ligging en indeling

Begane grond

Via het autovrije gedeelte  toegang  tot de woning, berging aan de voorzijde van de 
woning gelegen, entree, hal v.v. meterkast en toilet v.v. fonteintje. Vanuit de hal toegang 
tot de sfeervolle tuingerichte woonkamer welke tevens toegang geeft tot de open 
keuken v.v. 4 pits inductie kookplaat, granieten aanrechtblad, koel-/vriescombinatie, 
oven, afzuigkap, vaatwasser. Vanuit de woonkamer toegang tot de zonnige achtertuin.

De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming.




Middels vaste trap toegang tot de eerste etage, ruime overloop, de ruime ouder 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning is zeer riant van formaat maar ook hier 
geniet u volop van het lichtinval. De kleinere slaapkamer is aan de zijkant van de woning 
gelegen. Aan de voorzijde van de woning treft u nog een zeer ruime en lichte slaapkamer 
aan. De badkamer is keurig, voorzien van douche, tweede toilet, wastafelmeubel. Een 
zeer ruime zolder welke welke geheel naar wens ingedeeld kan worden. Zo kunt u hier 
prima 2 slaapkamers creeren ook de hoogte geeft veel karakter in deze ruimte. 
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Ligging en indeling

Bijzonderheden:

- Grond belast met erfpacht, canon eeuwigdurend afgekocht

- Deelname in de collectieve V.v.E met opstal verzekering, bijdrage € 87,- per maand

- Woonoppervlakte ca. 112 m2

- Bouwjaar 1899 geheel gerenoveerd in 1999

- Hoekwoning

- Zeer nette woonkamer v.v. open keuken

- Verwarming en warm water middels cv combi ketel (bouwjaar 2000)

- Het betreft hier een monumentale woning

- Oplevering in overleg



Overdracht

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Servicekosten € 89,-

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1899

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 357 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 112 m²

Inhoud 313 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

CV ketel

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja
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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


