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Kenmerken

& specificaties

Inhoud woning:

Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:

Bouwjaar:

523

152

528

1987



Vrijstaande woning 
met mogelijkheden
Vrijstaande woning met aangebouwde garage en aangelegde tuin rondom. De woning
heeft een slaapkamer en badkamer op de begane grond, vrij in te delen verdieping en
royale kelder. De garage is via de woning intern bereikbaar.




Ideale levensloopbestendige woning met alle voorzieningen op de begane grond
alsmede een goed te onderhouden tuin rondom. Overigens voor gezinnen ook heel
interessant, door de serieuze ruimte op de verdieping. De verdieping is thans een open
ruimte, heel eenvoudig zijn hier 3 slaapkamers en een extra badkamer te maken. Met
dakramen is er volop extra daglicht te creëren. 




Bovendien ligt de woning in een rustige hoek van de straat, met vrij uitzicht over een
groenstrook met speelgelegenheden. De voorzieningen zijn allemaal op loop- en
fietsafstand.



Woonoppervlakte 152 m2




Garage / inpandige ruimte 29 m2



Indeling

Begane grond: ruime entree, lichte woonkamer door de raampartijen aan de voor- en
zijgevel, de open keuken is functioneel maar heeft een gedateerde kleur. Aan de
achterzijde de ouderslaapkamer met vaste kast en wastafel, separaat toilet en
badkamer voorzien van ligbad, douche, 2de toilet en wastafel. De gangzone geeft
toegang tot de garage, de garagedeur is elektrisch te openen en de achter deur is direct
de achtertuin bereikbaar.




Via de gangzone is de kelder bereikbaar met daglicht en stahoogte.




De 1ste verdieping is 1 grote ruimte met 2 draagmuren. In de zone aan de achterzijde is
een wastafel geplaatst.




De tuin die ligt rondom de woning met aan de voorzijde nette beplanting en kunstgras,
een zijterras en achterzijde staan opstallen voor bloemen of groentekas, overkapping
en een vrijstaande serre/overkapping.




Voldoende mogelijkheden en voor diverse doelgroepen interessant.

















Begane grond



Eerste verdieping



Kadastrale kaart



           
Het team van Hoekschoeman 

 
 
 
 
Fulco Hoekerswever, Register makelaar taxateur 
“Het blijft boeiend om te horen waarom mensen 
willen verhuizen en hen daarbij te helpen.” 

 
 
 
 
 
 
 
Peter Doornbos, register makelaar taxateur 
“Voor mij is er niets leuker dan woningmakelaardij. 
Je kunt dan echt betekenen voor je klanten.” 
 
 
 
 
 
 

Alexandra van den Bosch, Kandidaat makelaar 
“Het begeleiden van mensen bij 1 van de 
belangrijkste transacties van hun leven blijft 
boeien.” 

 
 
 
 
 
Rebecca Wijntjes, Medewerker binnendienst 
“Ik ben nauw betrokken bij het hele verkoopproces 
en help al onze aan- en verkoopklanten met veel 
plezier.” 
 
 
 
 

Evelien Doppenberg, Medewerker binnendienst 
“Makelaars zijn goed in het verkopen van een huis, 
Ik vind het juist leuk om het papierwerk goed af te handelen.” 
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