
Keurig onderhouden en uitgebouwde 
tussenwoning is gelegen in de geliefde 
groene, stille wijk Segwaert.

Fretweide 2 B, Zoetermeer

Woonopp.: 114 m² - Inhoud: 373 m³ - Aantal kamers: 5

Vraagprijs € 300.000,- K.K.



Deze KEURIG ONDERHOUDEN EN  UITGEBOUWDE 
tussenwoning is gelegen in de geliefde groene, stille wijk 
Segwaert in het groene deel De Wijdse Weide (wijk 27). 

Het recreatiegebied Noord Aa is bereikbaar op 5 minuten 
loopafstand. Centraal gelegen tussen 3 winkelcentra (Leidse 
wallen, Noordhove en de Leyens). Scholen nabij, dichtbij het 
stadshart/woonhart en goede uitvalswegen richting A12, 
Randstadrail en openbaar vervoer. Deze fraaie woning met 4 
slaapkamers, achtertuin, dakterras, inpandige berging aan 
voorzijde en 4 ZONNEPANELEN ligt direct aan een woonerf en 
is hierdoor ook kindvriendelijk.









Indeling:

Entree, hal met toegang tot de inpandige berging met C.V. ketel. 
Meterkast, toiletruimte met wandcloset en gesloten keuken 
voorzien van 6 pits gaskookplaat, vaatwasser en 2 ingebouwde 
koelkasten. Trapopgang naar 1e verdieping. Lichte en 1,5 meter 
uitgebouwde tuingerichte  woonkamer met openslaande deuren 
naar achtertuin op het oosten.




Eerste verdieping:

Overloop, 3 ruime slaapkamers en badkamer met bad-/
douchecombinatie, wastafelmeubel en hangend toilet.





Tweede verdieping:

Lichte overloop, technische ruimte waar de wasmachine, droger, 
MV box en wastafel zijn opgesteld. Tevens bevindt zich op deze 
woonlaag de 4e ruime slaapkamer met toegang tot het dakterras 
op het oosten waar u van het ochtendzonnetje kunt genieten.



Fretweide 2 B, Zoetermeer

Vraagprijs € 300.000,- K.K.

Achtertuin op het oosten.



Dakterras op het oosten waar u van het 
ochtendzonnetje kunt genieten.




































Deze verkoopbeschrijving is met zorg 
samengesteld. Alle tekst is echter 
informatief en bedoeld als uitnodiging om 
over eventuele aankoop in gesprek te 
komen. U kunt aan deze 
verkoopbeschrijving geen rechten 
ontlenen.


Bijzonderheden

- Eigen grond; 

- Bouwjaar 1987; 

- Oplevering kan snel;

- 4 zonnepanelen geplaatst in 2016 met een

  vermogen van 1080 Wp;

- C.V. ketel van Remeha Calenta uit 2017;

- Energielabel B;

- Keuken van 2014;

- Uitgebouwde woonkamer;

- Elektra: 5 groepen met aardlekschakelaar;

- Volledig voorzien van houten kozijnen met

  dubbele beglazing;

- Handmatig bedienbaar zonnescherm in tuin;

- Inpandige berging aan voorzijde en een fraai

  aangelegde achtertuin;

- Gebruiksoppervlak wonen: 114 m2; 

- Gebouw gebonden buitenruimte: 14,3 m2; 

- Overige inpandige ruimte: 3,9 m2; 

- Externe bergruimte: 0 m2;

- Inhoud: 373 m3;

- Exact gemeten (NEN2580), meetstaat

  aanwezig; 






 





Wist u dat u ons in kunt

schakelen voor uw:




- NWWI taxaties;

- Aankoop begeleiding;

- Verkoop begeleiding;

- Verkoopstyling;

- Verhuur bemiddeling;

- Onafhankelijk financieel   

  advies.




U kunt vrijblijvend contact

opnemen met ons kantoor,

ook buiten kantooruren!

Freek Fontein

Makelaardij B.V.

Haagweg 68

2282 AB Rijswijk





t 070 30 30 051




e info@freekfontein.nl


i www.freekfontein.nl

Deze verkoopbeschrijving is met zorg samengesteld. Alle tekst is echter informatief en bedoeld als uitnodiging 
om over eventuele aankoop in gesprek te komen. U kunt aan deze verkoop-beschrijving geen rechten ontlenen.

De VBO is een vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende zaken met meer dan 1000 leden die zich 
kenmerken door betrouwbaarheid en vakmanschap. De onafhankelijke VBO kent een eigen gedragscode, 
geschillencommisie en tuchtcollege, alsmede algemene consumenten voorwaarden.


