
NOOTDORP

Geerweg 7
NOOTDORP

Geerweg 7



2Geerweg 7, 2631 PC Nootdorp


Geerweg 7

2631 PC Nootdorp

Inleiding
Landelijk wonen in de Randstad met fraai en vrij uitzicht, gelegen op een kavel van maar 
liefst 860 m2. Deze sfeervolle vrijstaande woning biedt u tal van mogelijkheden. Zo is er 
nog heel wat werk in de woning, wat u naar eigen wens af kunt maken. De basis van de 
woning is prima, echter vraagt deze woning om een koper die zijn eigen inbreng toe kan 
voegen.

Bent u handig, op zoek naar vrijheid en de mogelijkheid om de woning inwendig naar 
eigen smaak in te delen, dan bent u hier aan het juiste adres!




Gelegen op loopafstand en met zicht op de Molen aan de Dobbeplas! 
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Ligging en indeling

Begane grond

Middels bruggetje toegang tot het perceel, mogelijkheid tot het stallen van 2 auto's, 
entree woning, hal voorzien van toilet, de woonkamer is zeer licht door de hoveelheid 
raampartijen en is voorzien van een uitbouw aan de achterzijde welke toegang geeft tot 
het terras. De keuken is basic en vraagt om aadacht, de achtergelegen bijkeuken is 
eventueel prima bij de keuken te betrekken.




1e verdieping:

overloop welke toegang geeft tot alle vertrekken, de badkamer dient gerenoveerd te 
worden en alle spullen zijn hier eventueel voor aanwezig. De twee slaapkamer zijn van 
prima formaat, tevens biedt deze verdieping de mogelijkheid om uitgebreid te worden 
middels een opbouw.




Kortom een heerlijke woning welke vraagt naar een frisse wind!




Eerste verdieping

Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.



Overdracht

Vraagprijs € 549.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1955

Isolatievormen Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 845 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 102 m²

Inhoud 310 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

17 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies




Interesse?

Zoutmanstraat 47

2518 GM 




070-2170271


city@remax.nl

remax.nl/city


