Uw vertrouwde makelaar in de regio
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Uniek object met heerlijk vrij gelegen tuin op 475 m² eigen grond. Deze woning met voormalige stal is de laatste
jaren deels verbouwd en opnieuw ingericht. U kunt de woning naar eigen inzicht verder afwerken. Het oorspronkelijke woonhuis biedt ruimte aan een zeer royale en complete woonkeuken, badkamer en voormalige woonkamer die
in gebruik is als slaapkamer. De voormalige stal is verbouwd tot royale woonkamer met deur naar de tuin. Tevens
bevinden zich in dit deel het toilet en de bijkeuken. De verdieping van het gehele pand is opnieuw ingedeeld en
heeft 3 slaapkamers, een badkamer en veel bergruimte. De achtertuin grenst aan de polder.

Vraagprijs: € 179.500,-- kosten koper

Soort woning:
Type woning:
Woonopp.:
Externe bergruimte:

Eengezinswoning
Hoekwoning

Aantal kamers:
Bijzonderheden:

151 m²
16 m²

Onderhoud woning:

637 m³

Tuin:

Perceeloppervlak:

475 m²

C.V. ketel:

1865

Pand dient nog afgewerkt
te worden

Inhoud woning:

Bouwjaar:

5

Schuur/berging:

Redelijk
Achtertuin op het oosten
Nefit smartline 2005
Vrijstaand hout

Entree
U betreedt de woning via de entree. Via de entree zijn de trapkast, de badkamer, de slaapkamer en de keuken toegankelijk. Het plafond is voorzien van gips, de wanden zijn gesausd en 1/2 voorzien van houten lambrisering en de
betonnen vloer is afgewerkt met plavuizen.
Badkamer begane grond
De badkamer op de begane grond is voorzien van een inloopdouche , 2 vaste wastafels, een radiator en een designradiator. Het plafond is gesausd, de wanden zijn 1/2 betegeld en de betonnen vloer is voorzien van plavuizen. De
meterkast bevindt zich in de badkamer en heeft een enkeltarief slimme meter, 12 groepen en 3 aardlekschakelaars.
Slaapkamer begane grond
In de voormalige woonkamer is een ruime slaapkamer gerealiseerd. Het plafond is voorzien van balken en houten
vloerdelen, de wanden zijn gesausd en de betonnen vloer heeft plavuizen met vloerverwarming. In de hoek van de
kamer bevindt zich de gasmeter.
Keuken
De riante woonkeuken is voorzien van een fraaie landelijke keuken in hoekopstelling. Er is diverse inbouwapparatuur aanwezig zoals een koelkast, vaatwasser combimagnetron, afzuigkap en een fraai fornuis met 4 pitten, grillplaat en een oven. Het plafond is voorzien van balken, de wanden zijn gesausd en deels voorzien van lambrisering
en de betonnen vloer heeft plavuizen met vloerverwarming. Vanuit de woonkeuken zijn de tuin en de binnenhal
bereikbaar.
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Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 juli 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

voorzien van houten vloerdelen, de wanden zijn
gesausd en de houten vloer is niet nader afgewerkt.

Woonkamer
De ruime woonkamer is voorzien van geisoleerde voorzetwanden en heeft radiatoren en een deur naar de achtertuin. Het plafond is voorzien van gips en balken, de wanden zijn gesausd en de betonnen vloer is afgewerkt met
houten vloerdelen.
Verdieping
Aankomend op de overloop op de verdieping heeft u toegang tot de slaapkamers, de bergkast en de badkamer.
Omdat de dakspanten zich deels op de overloop bevinden zijn hier diverse traptredes aangebracht. Het plafond is
niet nader afgewerkt, de wanden zijn voorzien van onafgewerkt gips en de houten vloer heeft houten vloerdelen.
Slaapkamers
Slaapkamer 2 is aan de linkerzijde van de woning gelegen en is voorzien van een Velux dakraam en een radiator. Het
plafond is afgewerkt met gips, de wanden zijn gesausd en de houten vloer heeft houten delen. Slaapkamer 3 is aan
de achterzijde gelegen en is voorzien van een radiator en een dakkapel. Het plafond is voorzien van gips, de wanden
zijn gesausd en de houten vloer heeft houten delen. Slaapkamer 4 is aan de rechterzijde gelegen en bestaat uit 2
delen met een dakspant ertussen. Deze kamer is voorzien van een radiator, 2 Velux dakramen en een bergkast. Het
plafond is voorzien van balken, de wanden zijn gesausd en de houten vloer heeft houten vloerdelen.

Badkamer
De badkamer op de verdieping is voorzien van een 2e
toilet, douchecabine, vaste wastafel en een designradiator. Het plafond is voorzien van balken en gips, de
wanden zijn 1/2 betegeld en de betonnen vloer heeft
plavuizen.
Tuin
De op het oosten gelegen achtertuin biedt vrij
uitzicht en heeft een vrije achterom. De achtertuin
leent zich om opnieuw aangelegd te worden en heeft
thans betontegels en een gazon. Aan de zijkant van
de woning is er parkeergelegenheid voor 3 auto’s op
eigen grond. In de achtertuin bevindt zich een houten
berging van 6 x 2,70 die nog nader afgewerkt dient te
worden.
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Huis kopen?
Vertrouw op Leunis Makelaars
als aankoopmakelaar!

Huis verkopen?
Gratis waardebepaling
van uw woning!

Taxatie?
Leunis Makelaars is gecertificeerd
& deskundig taxateur.
V.O.F. Leunis Makelaars
Markt 6
4691 BX Tholen

KvK-nr.: 54980135

0166-604522

BTW-nr.: NL.8515.14.674.B01

info@leunis.nl

IBAN: NL68ABNA0456886796

www.leunis.nl

BIC: ABNANL2A

Huis verhuren?
Informeer naar
onze werkwijze!

06-15258844

Leunis Makelaars reikt verder dan het eiland Tholen. Zo dragen wij ons steentje bij aan Compassion, die gelooft dat armoede te verslaan is. Daarvoor kun je het beste
beginnen bij kinderen want zij zijn het beste te vormen en hebben het potentieel om de armoedecirkel te doorbreken, zolang iemand hen de kans geeft.

